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Betreft: Lidmaatschap Noordwijkse Golfclub 
 
 
Geacht Bestuur, 
 
Met deze brief wil ik mijn interesse voor het lidmaatschap van de Noordwijkse Golfclub 
(“NGC”) aan u kenbaar maken en toelichten.  
 
Na ruim twintig jaar golfen op diverse banen zou ik graag op meer gestructureerde basis willen 
spelen met verbondenheid aan een club. Ik heb een paar keer het genoegen gehad om als 
introducé op de mooie en uitdagende baan van NGC te spelen en zou het fantastisch vinden 
om dit in de toekomst als lid nog veel vaker te mogen doen.  
 
Ik ben een fanatieke sporter met een voorkeur voor balsporten. Vanaf mijn jonge jeugd speel 
ik hockey en heb ik jarenlang op relatief hoog niveau getennist. Tegenwoordig speel ik als 
veteraan bij hockeyclub Bloemendaal en sla regelmatig een balletje op tennisclub WOC. 
In mijn studententijd ben ik begonnen met spelen op de Noord-Nederlandse Golfclub in 
Glimmen. Hier ben ik met veel plezier een aantal jaar gespeeld en de basis gelegd voor mijn 
spel.  
 
Ik ben 44 jaar en woon sinds 2014 met mijn vrouw en drie kinderen, Willem (11), Adriaan (9) 
en Keke (7), in Overveen. Mijn vrouw, Charlotte Overbosch, is werkzaam als interim event en 
campagnemanager. Het lijkt mij leuk om hen te zijner tijd ook bij de golfsport te betrekken.  
 
In Groningen heb ik Bedrijfskunde gestudeerd en later in Amsterdam mijn tweede studie 
Politicologie afgerond. Na mijn studie ben ik vrij snel in de energiesector gaan werken als 
strategie-adviseur, onder andere bij het Zweedse energiebedrijf Vattenfall en het Noorse 
adviesbureau DNV GL. Sinds begin van dit jaar werk ik als projectdirecteur bij RWE, een van 
oorsprong Duits energiebedrijf dat wereldwijd actief is, aan de ontwikkeling van een 
grootschalig windpark en waterstoffabriek.  
 
Wellicht dat mijn ervaringen op dit gebied van nut kunnen zijn voor de NGC. Ik ben dan ook 
graag bereid om mij in te zetten voor uw club. Op termijn is het ook mijn ambitie om de NGC 
te vertegenwoordigen in één van haar competitieteams.  
 



Ik hoop u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard licht ik graag 
mijn interesse voor het lidmaatschap nader toe. 
 
Hoogachtend, 
 

 
 
Floris van Foreest 


