
4 Zeer geslaagd Lions Café met projectenmarkt op 11 januari 2019 
 
Op vrijdagavond 11 januari 2019 kwamen dan toch een ruime 65 Lions van 16 Lions 
Clubs helemaal naar Steenbergen/De Heen om deel te nemen aan onze traditionele 
Projecten Markt en Nieuwjaarscafé 2019. 

Net als vorig jaar vond deze weer plaats in De Heen, 
bij Akkermans Leisure & Golf, Heense Molenweg 23, 
4655 TB (www.akkermans.com). 

Koffie met overheerlijke huisgemaakte taarten werd 
ons aangeboden. Verdere consumpties waren voor 
eigen rekening, maar de hapjes gingen er ook goed in. 

Daarnaast brachten we uiteraard een toast uit op het 
nieuwe jaar. 

 

 

De Projecten Markt houdt in, dat de aanwezige 
Clubs een korte presentatie hielden over hun 
beste project en daarmee het enthousiasme van 
het aanwezige publiek probeert te winnen. Op 
basis van de uitgebrachte stemmen stelt het 
district drie prijzen beschikbaar, namelijk: 

   € 1.000,00     €     500,00        €     250,00 

 

Alsmede een aanmoedigingsprijs van € 100,- 

 

Op de uitnodiging stond: U komt met een aantal 
van uw leden en partners en die krijgen allemaal stemrecht. Echter, dat vonden we als 
organisatie niet helemaal eerlijk en werd er gestemd via zg Kiesmannen. Dwz een 
stembiljet per aanwezig Club. Dat gaf uiteraard de nodige onvrede bij de lokale Clubs, 
maar Clubs die van ver kwamen, konden dit wel waarderen. Onze excuses nogmaals 
voor deze verkeerde zin in de uitnodiging. 

 

Van de 11 (!) Lions Projecten, welke met vuur gepresenteerd werden, werd uiteindelijk 
de uitslag: 

 

1. LC Etten-Leur e.o. 16 punten 1ste prijs:  Geef zicht op de toekomst 
2. LC Rotterdam-Zuid 13 punten 2de prijs:  Onze jaarlijkse actie voor NL Doet,meer 

dan deze dag! 
3. LC Bergen op Zoom 11 punten, gedeelde 3de prijs:  De maquette is speciaal voor 

blinden en slechtzienden dicht bij huis. 
3 LC Borsele 11 punten, gedeelde 3de prijs. “De Zeeuwse Leeuw” 

 

Aanmoedigingsprijs was voor de Clubbranch HW Strienemonde: Verbinden ◆ Delen ◆ 
Helpen 

Alle prijswinnaars, maar ook diegene die dan niet gewonnen hebben, van harte 
gefeliciteerd! We kijken – mede dankzij uw inzet en aanwezigheid - terug op een mooie 
avond.  

 


