
            Lionsclub Voorburg Prinses Marianne 

        Feestelijke installataie van  
       zeven nieuwe leden 

 

 

 

Met de installatie van zeven nieuwe leden beleefde Lionsclub Voorburg Prinses Marianne een 

unicum in haar bestaan maar bovenal een bijzonder feestelijke gebeurtenis. 

Danielle Bots (Vz Nieuwe Leden Commissie): “Onze club telde 30 leden. Enthousiaste vrouwen die 

zich onder het Lionsmotto “We Serve” inzetten voor goede doelen en mensen die wel een 

steuntje in de rug kunnen gebruiken. Om nog meer vrouwen uit te nodigen daaraan bij te gaan 

dragen, organiseerde onze club een Open Huis. Leden hadden voor deze avond vrouwen uit hun 

omgeving en netwerk uitgenodigd. Na een 

voorstelrondje en een presentatie over 

onze activiteiten volgde speed-dating. De 

gasten konden twee minuten praten met 

wie ze wilden en gingen daarna wisselen 

van gesprekspartner. Tot slot volgde nog 

een borreluurtje. Vervolgens hielpen ze 

mee bij projecten en namen ze deel aan 

de clubvergaderingen. Zo kregen ze een 

goed kijkje in de keuken van onze Lionsclub.” 

 

Clubpresident Marianne Knijnenburg: “Groot feest 

toen bleek dat zeven geweldige vrouwen lid wilden 

worden van onze club. De installatie op 9 januari jl. 

was heel indrukwekkend. De zeven nieuwe leden 

aanvaardden officieel het Lions lidmaatschap, onder-

schreven de Lions erecode, ontvingen het Certificate 

of Membership en de Lions-pin. Traditiegetrouw 

kregen ze de sjerp “Princess” omgehangen. Na de 

ceremonie werd opgetogen getoost op een mooi Lions-leven. Want Lion ben je immers for life.” 

 

 

Silvana, Dominique, Charlotte, Renate, Nienke, Nicole en Eugénie. Hier met hun sponsors Judith en 

Danielle, buddy Gertrude en sponsors Loes en Marianne  (foto’s Floris Heukensfeldt Jansen) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze nieuwe leden, begeleid door hun sponsor, gaan nu ook al meteen meedraaien in de 

clubcommissies, zoals de Goede Doelen Krant, de Prinses Marianne Bridgedrive, de Prinses 

Marianne Modeshow enzovoort.  

Ons jaarmotto ‘Samen ondernemen!’ heeft een nieuwe dimensie gekregen!” 

 

 

 

De Lions erecode wordt voorgelezen - en onderschreven door de zeven nieuwe leden 


