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Betreft: motivatiebrief aanmelding lidmaatschap

Amsterdam, 1 februari 2022
L.s.,

In deze brief motiveer ik graag mijn wens om lid te mogen worden van de Noordwijkse 
golfclub.
Al wat langer geleden haalde ik mijn GVB en speelde ik met regelmaat golf, met name op 
mij toenmalige homecourse in Kralingen, Rotterdam. Gedurende de periode waarin ik als 
zelfstandig ondernemer !Effective  startte, opbouwde en later verkocht alsook in de 
daaropvolgende periode waarin ik Inergy bestuurde, was er voor actief golfen minder tijd.
Sinds 2020, echter, heb ik mijn dagelijkse activiteiten kunnen overdragen en besteed ik 
meer tijd aan mijn passie voor zeilen en sinds vorig jaar ook weer (heel) actief golfen. De 
ontstane ruimte in mijn agenda maakt dat ik ook op doordeweekse dagen graag golf en 
daarmee drukte in de weekenden kan vermijden. Dat is erg prettig.
Mijn ambitie is om mijn handicap terug te brengen naar 10 of lager. Daarvoor volg ik een 
1-op-1 golf trainingsprogramma bij mijn coach Michel Put. 

Directe bekenden uit mijn familie- en vriendenkring bij uw golfclub zijn onder meer
Jaap Lampe, mijn oudste broer
Herman Diekman, goede vriend
Wolter van der Toorn, goede bekende en vriend van de familie
Hen heb ik gevraagd een aanbeveling te schrijven en zij hebben dat met plezier toegezegd.

Als vader van sportende kinderen heb ik mij altijd ingezet bij het organiseren van 
evenementen of clubaangelegenheden. Zo ben ik ook toernooidirecteur geweest van het 
Europees Kampioenschap Optimist in 2018 in Den Haag. Een groot internationaal 
evenement. Hulp of anderszins betrokkenheid bij te organiseren activiteiten binnen de 
golfclub mag men mij zeker voor benaderen.

Ik kijk er naar uit om lid te mogen worden ne met regelmaat op uw mooie course te mogen 
spelen.

Met vriendelijke groet,

JanKees Lampe
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