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Den Haag, 8 maart 2022 
 
 
Betreft: Aanmelding lidmaatschap Charles Stork 
 
 
Geacht Bestuur en geachte Aanname- en Ballotage Advies Commissie, 
 
Middels dit schrijven wil ik mij graag aanmelden voor het lidmaatschap van de Noordwijkse 
Golfclub. 
 
In de periode 2005 – 2013 was ik al lid van de Noordwijkse. Ik ben toentertijd over gestapt van 
Broekpolder naar Noordwijk, in dezelfde periode als Maarten Delfortrie, Joris Aperghis en Max 
Speur. Samen met mijn echtgenote Barbara Stork zijn wij lid geworden en waren wij fanatieke 
competitie spelers. Ik heb afwisselend in Heren 2, 3 en 4 gespeeld die toen allemaal in de 
reserve hoofdklasse actief waren. Meestal was ik captain van het team. 
 
Vanaf 2009 ben ik wat minder gaan golfen. Alpe d’Huzes kwam op ons pad en ik heb mij een 
aantal jaar stevig ingezet om geld daarvoor te werven, waarbij het racefiets virus mij stevig te 
pakken kreeg. 
 
Na een korte periode van wonen in de Verenigde Staten merkte ik dat ik zowel door drukte met 
werk, hockeycoachen van onze dochters en veel op de racefiets zitten, te weinig toekwam aan 
golfen. Met pijn in ons hart hebben wij eind 2013 besloten om mijn lidmaatschap op te zeggen. 
Mijn golfen beperkte zich in de jaren erna tot een enkele wedstrijd tijdens de golfweek, samen 
met Barbara en af en toe een zakelijke ronde. Het lukte mij daarbij wel om mijn handicap steeds 
tussen de 5 en 6 te houden. 
 
Eind 2020 gaf onze oudste dochter opeens aan dat zij wilde gaan golfen, veel van haar 
studentenvrienden golfden ook, zij wilde ook beginnen. En sindsdien heeft het virus mij weer 
volledig te pakken. De racefiets staat het afgelopen jaar stof te vangen in de schuur, de golfclubs 
liggen continu achter in de auto. 
 
Inmiddels sta ik weer, net zoals vroeger, 2-3 keer per week op de driving range te oefenen en 
heb ik mijn handicap fors weten te verlagen. Op dit moment staat hij op 0.9. 
 
Vorig jaar mei zei ik tegen Barbara dat ik eigenlijk niets liever wilde dan weer lid worden op 
Noordwijk, ik bleek toen net te laat te zijn om mij aan te melden. 
 
Nu ben ik gelukkig op tijd. 
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Voor mij is Noordwijk de allermooiste baan van Nederland, een golfbaan die continu uitdagend 
is, waar elke hole anders is en waar je steeds weer na moet denken over welke club je mee 
afslaat en met welke club je vervolgens naar de green slaat. 
 
Minstens zo belangrijk is dat de club een plek is waar Barbara en ik ons altijd enorm thuis 
voelen. Toen wij lid werden in 2005 hadden wij al veel vrienden op Noordwijk en door de jaren 
heen kregen wij er veel nieuwe vrienden bij. Wij kunnen niet wachten om samen weer nieuwe 
vriendschappen op te doen en vol het clubleven in te duiken. Wat daarbij voor mij ook altijd erg 
belangrijk is geweest is de unieke cultuur binnen de club, waarin iedereen echt gelijk is. 
 
Daarnaast zien wij onze kinderen langzaamaan allemaal uit huis gaan en de tijd voor golfen en 
andere activiteiten is er opeens weer. Wij kunnen niet wachten om gewoon weer eens heerlijk 
samen met elkaar en onze huidige en nieuwe vrienden op Noordwijk een rondje te spelen en na 
afloop te eten in het clubhuis. 
 
Kortom, alle randvoorwaarden aan mijn kant zijn er om weer een actief lid te zijn van Noordwijk, 
waarbij ik mij graag ook zou inspannen voor de competitie en commissies binnen de club. Mijn 
voorkeur bij commissies zou daarbij overigens uitgaan naar zaken als sponsoring en topgolf. 
 
Hopelijk geeft deze brief voldoende aanleiding om mij uit te nodigen voor een 
kennismakingsgesprek en een daaropvolgend langdurig lidmaatschap. De “fout” van het 
opzeggen van mijn lidmaatschap zal ik niet nog een keer maken… 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Charles Stork 


