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Geachte leden van de Aanname en Ballotage Advies Commissie, 
 
Graag wil ik een kandidaat voor het lidmaatschap van onze vereniging voordragen. Het 
betreft Eric Neys (11-03-1981) uit Hazerswoude-Rijndijk. 
 
Eric Neys, 41 jaar, woont samen met zijn vriendin Femke en hebben samen 2 jonge 
kinderen, Dexter (8) en Lilly (6). Hazerswoude-Rijndijk ligt midden in het Groene Hart 
en is zo’n 25 minuten rijden van onze golfclub. Met de komst van de nieuwe tunnel 
onder Leiden door, mogelijk nog sneller. 
 
Ik ken Eric sinds mijn jeugd en we hebben samen van kinds af aan veel getennist. Later 
kwam hier ook golf bij en hebben samen over de gehele wereld gespeeld. Hij heeft dan 
ook al vaak op uitnodiging van mij op de Noordwijkse gespeeld, waar hij altijd erg van 
geniet. Na het golf, doen we vaak een hapje en een drankje op de club. Naast dit 
belangrijke sociale aspect, is hij hiernaast ook op de baan erg fanatiek. Zijn huidige 
‘dalende’ handicap van 13.9 wil hij graag verder verlagen. Hij staat open om lessen te 
nemen en zal vaak op de baan te vinden zijn om te spelen. 
 
Zeker weet ik dat Eric een aanwinst zal zijn voor de Noordwijkse Golfclub en ben dan 
ook enthousiast over het feit dat ik in dat geval zijn mentor zal zijn. Tijdens eerdere 
rondes gezamenlijk spelen op onze mooie baan heb ik Eric al het een en ander kunnen 
vertellen en laten zien over onze vereniging. Zijn kinderen zijn ook erg sportief en zijn 
zoon vindt het al leuk om af en toe wat ballen te slaan. Wellicht ligt er voor hen ook een 
potentieel lidmaatschap in het verschiet. 
 
De Noordwijkse zal uitermate geschikt zijn voor hem als competitieve speler en als 
verenigingsmens, wellicht ook met bestuurlijke functies.  Ik ondersteun zijn verzoek tot 
lidmaatschap daarom van harte. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Stephan Okker 
De Poelzoom 10 
2391 BP Hazerswoude dorp 
06-48496072 
stephanokker@gmail.com 
Lidcode: OKKE2 | Hcp: 11.2 
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