Lionsclub Zevenbergen organiseert jaarlijks
terugkerende fundraising activiteiten
zoals een zwemfestijn, aspergediner en
golftoernooi. Daarnaast steken wij ook de
handen uit de mouwen om bijvoorbeeld lokale
laaggeletterdheid te bestrijden en zamelen we
DE waardepunten voor de voedselbank in . Met
de inzet van de leden kunnen wij ondersteuning
geven aan diverse maatschappelijke of culturele
projecten in onze omgeving.

ALS LION KUN JE
ÉCHT IETS BETEKENEN
VOOR DEZE WERELD

Op deze wijze geven wij invulling aan het
Lionsmotto ‘We Serve’.

LIONSCLUB
ZEVENBERGEN E.O.
INSPIREREND EN
WAARDEVOL
Wij zijn een gemengde club met 22 leden
uit verschillende beroepsgroepen, waardoor
we beschikken over een brede variatie aan
kennis, vaardigheden en contacten. Elke 2e
maandagavond eten we gezamenlijk en hebben
we onze maandelijkse vergadering. Elke 4e
maandagavond organiseren we activiteiten zoals
inspirerende lezingen, gezellige uitjes of een
bijzonder bedrijfsbezoek.

CONTACT

HEB JE INTERESSE
IN ONZE LIONSCLUB?
Neem dan contact op met zevenbergen@lions.nl
We vertellen je graag meer over onze club en
laten je vrijblijvend kennismaken met de leden.
Nieuwsgierig naar onze activiteiten?
Kijk dan eens op www.zevenbergen.lions.nl

LIONS
We Serve

IEDERE CENT NAAR
EEN GOED DOEL
Elke Lionsclub kiest zijn eigen projecten.
Veel clubs zetten zich in voor lokale
doelgroepen, zoals kwetsbare jongeren,
mensen met een beperking, laaggeletterden
of dementerenden. Of voor thema’s als
duurzaamheid en vrede. Lions nemen initiatief,
stimuleren, organiseren en brengen partijen bij
elkaar. We organiseren niet alleen acties om
geld in te zamelen (fundraising), maar steken
ook de handen uit de mouwen.
Via onze contributie dragen we bij aan
de Lions Clubs International Foundation.
Dit fonds biedt grootschalige noodhulp bij
rampen, zoals aardbevingen en orkanen.
Ook dragen we daarmee bij aan de
preventie en bestrijding van blindheid,
staar en diabetes in de wereld.

W
 IJ HEBBEN
GROTE DROMEN
We zoeken mensen die de ambitie
hebben om samen met andere Lions
hun schouders onder een project
zetten – lokaal of ver weg –
en mensen in hun kracht zetten.
Als Lion kun je écht iets
betekenen voor deze wereld.

LIONS
OVERAL TER
WERELD
Lions zetten zich belangeloos in om anderen
te helpen. Met 1,5 miljoen leden zijn we al
meer dan 100 jaar actief over de hele wereld.
In Nederland zijn ruim 11.000 Lions in meer
dan 430 Lionsclubs actief. Geen enkele club is
hetzelfde. Er zijn mannenclubs, vrouwenclubs
en gemengde clubs, maar ook speciale clubs
met alleen expats of mensen met dezelfde
culturele achtergrond.
GROOTSTE SERVICEORGANISATIE TER WERELD

WORD

LION!
Ben je maatschappelijk betrokken en
zet je je talenten graag in voor je omgeving?
Dan is de Lionsclub iets voor jou! Je krijgt er
veel voor terug: energie, voldoening,
persoonlijke ontwikkeling en vrienden
voor het leven. Wereldwijd.

