
  Lionsclub Voorburg Prinses Marianne 

kiest uit alle aanvragen  

nieuwe goede doelen 

voor het komende Lionsjaar  

en installatie clubbestuur 2017-2018 

 

Woensdag 14 juni 2017 maakte Lionsclub Voorburg 

Prinses Marianne tijdens de clubvergadering bekend 

welke goede doelen de club het komende Lionsjaar 

gaat ondersteunen. Die woensdag nam ook de nieuwe 

clubpresident Marianne van Rossum-Elfferich (l.) het 

stokje over van Marjan Adams-Geluk.  

 

 

Nieuwe goede doelen 

Unaniem kozen de Lionsclubleden voor 

ondersteuning van Sophia Revalidatie. 

Kinderen die niet zelfstandig kunnen lopen, 

kunnen met behulp van de racerunner (soort 

fiets met 3 wielen) wel lopen en sporten èn 

gebruiken bij de therapie. Voorts voor 

Stichting Vrienden van Rusthout een keukenblok, om te kunnen koken met producten 

uit de eigen Stadstuin. Voor WZH Schoorwijck inrichting van een terras, zodat de 

ouderen buiten kunnen zitten en eten. En voor Hospice Het Vliethuys 

terrasverwarming, zodat de kwetsbare, terminale bewoners langer buiten kunnen zijn. En 

mede omdat de Lionsclub volgend jaar 20 jaar zal bestaan, voor een bijdrage in de 

kosten van de hoognodige  restauratie van de bijzondere vleugel van Prinses 

Marianne. Tot slot werd gekozen voor een bijdrage aan de kleuterschool van het 

weeshuis op Sri Lanka (de bijdrage wordt verdubbeld door Wilde Ganzen), voor 

schoolspullen en elke dag een voedzame maaltijd voor de kinderen. 

 

Alle hens aan dek 

De clubleden gaan de handen flink uit de mouwen steken om 

geld bij elkaar te brengen voor deze mooie goede doelen. 

Allereerst brengt de club in samenwerking met Het Krantje 

de Goede Doelen Krant 2017 uit op woensdag 25 oktober 

a.s. Ondernemers en instellingen in Leidschendam, Voorburg 

en Stompwijk worden door het Team Goede Doelen Krant, 

onder leiding van Marianne Knijnenburg, uitgenodigd de 

goede doelen te steunen door plaatsing van een advertentie 

in de Goede Doelen Krant. De opbrengst van de Goede 

Doelen Krant gaat naar de zes nieuwe goede doelen.  



 

 

 

Ook zullen clubleden aan de slag gaan tijdens NLDoet en meedraaien in het team van 

vrijwilligers van de Open Monumentendag op 9 en 10 september a.s.   

 

 

Daarnaast organiseert Lionsclub Voorburg Prinses 

Marianne op de tweede zaterdag in november de 

Prinses Marianne Bridgedrive. Ook dit jaar in het 

Bridgehome van Bridgeclub Leidschenhage en wel op 

zaterdag 11 november a.s., aanvang 10.30 uur. 

 

 

Nieuw clubbestuur 

Dit alles zal gebeuren onder voorzitterschap van de nieuw gekozen president (voorzitter). 

Elk jaar wordt met een officieel ceremonieel de nieuwe president geïnstalleerd. Marjan 

Adams-Geluk sloot haar presidentsjaar af met een terugblik op ‘haar’ jaar. Vervolgens 

droeg zij de voorzittershamer en Lions vergader-bel over en hing de presidentsketen 

officieel om de schouders van de nieuwe clubpresident Marianne van Rossum-Elfferich. 

Op 14 juni werd ook de nieuwe penningmeester van de club, Cassandra Smith, 

geïnstalleerd en de nieuwe vice-president, Marianne Knijnenburg. Het bestuur is erg blij 

ook het komende jaar ondersteund te worden door de huidige secretaris Monique de 

Jager. Zij wordt hierin bijgestaan door Mia Spannenburg en Marjan Adams-Geluk. 

 

Marianne van Rossum: “Naast de twee clubprojecten zal onze vrouwenclub zich in het 

nieuwe jaar weer inzetten om te helpen bij lokale activiteiten. Het zal een bijzonder jaar 

worden, want op 16 mei 2018 bestaat onze club 20 jaar. In de afgelopen decennia 

hebben we ons jaar in jaar uit met volle inzet sterk gemaakt voor vele goede doelen. We 

hopen dit met elkaar nog vele jaren voort te zetten!” 


