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Den Haag, 7 maart 2022 
 
 
Betreft: Aanbeveling aspirant-lid Charles Stork 
 
 
Geacht Bestuur en geachte commissie, 
 
Middels dit schrijven wil ik graag mijn enthousiaste steun betuigen aan het voornemen 
van mijn man, Charles Stork, om opnieuw lid te willen worden van de Noordwijkse 
Golfclub. 
 
Charles en ik zijn een echt golfkoppel. We hebben elkaar in 1996 ontmoet tijdens het 
Dutch Student Open op Golfclub Purmerend. We zijn zelfs de boeken in gegaan als 
winnaars van de Open Echtparen Foursome. Jarenlang waren we van twee verschillende 
golfclubs lid; hij op Broekpolder en ik op De Dommel. In 2005 werden wij lid van de 
Noordwijkse Golfclub om samen een clubleven op te bouwen. We zijn jaren met heel 
veel plezier samen lid geweest. Charles was in die tijd actief competitie speler in Heren 
2/3/4 en geregeld namen we deel aan wedstrijden. 
 
Charles kreeg op een gegeven moment het ‘racefiets virus’ te pakken en omdat hij 
eigenlijk alleen nog maar zakelijk op andere banen speelde, hebben we in 2013 besloten 
zijn lidmaatschap op te zeggen. In 2020 is onze oudste dochter Floor gaan golfen en dat 
gaf Charles de impuls om ook weer zijn clubs uit het stof te halen. Charles staat nu 
gemiddeld drie keer per week op de driving range, speelt geregeld en heeft zijn handicap 
verlaagt naar 0,9. Nu één voor één de kinderen uitvliegen is het tijd om weer samen lid te 
zijn van Noordwijk en het actieve clubleven weer op te pakken. Uiteraard ben ik ervan 
overtuigd dat Charles een aanwinst zal zijn voor onze club.  
 
Ik hoop dat ik met deze brief voldoende aanleiding heb gegeven voor een positieve 
overweging om Charles weer aan te nemen als lid van de Noordwijkse Golfclub. Ik hoop 
hem dan ook volgend jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie als nieuw lid te kunnen 
verwelkomen! 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Barbara Stork-Luijt 


