
Noordwijkse Golfclub 
T.a.v. de Aanname- en Ballotage Advies Commissie 
Randweg 25 
2204 AL Noordwijk 
 
Erwin de Jong 
Annalaan 11 
2212 AB Noordwijkerhout 

15 maart 2022 
 
 
Geachte leden van de ABAC, 
 
Via deze brief wil ik mij graag aanmelden als senior lid van de Noordwijkse Golfclub. 
Dit is mijn vijfde poging en hoewel ik gelezen heb dat er dit jaar bij voorkeur wordt 
gekeken naar nieuwe leden in de leeftijd categorie tussen de 30 en 50 jaar, houd ik 
mij maar vast aan de gedachte dat ik binnen deze doelgroep paste toen ik mij voor 
het eerste tot jullie heb mogen richten. Ook was het zo dat Jos Lips, met wie ik een 
gesprek had na de afwijzing vorig jaar, tijdens het gesprek duidelijk aangaf: meld je 
in ieder geval komend jaar weer aan, want we hebben lang over je gesproken. Ik heb 
gelezen dat hij dit jaar geen lid meer is van de ABAC, maar ik hoop dat ik zijn 
woorden toch op de juiste waarde heb geschat. Daarnaast heb ik de notulen van de 
ledenvergadering gelezen en daarin wordt aangegeven dat één van de redenen om 
aan de ABAC de opdracht te geven voor een selectie tussen de 30 en 50 jaar 
gerelateerd is aan de mate waarin een 50-plusser op de baan te vinden zou zijn: het 
is al zo druk op de baan. In dat opzicht zou het juist aantrekkelijk zijn mij toe te laten 
als gewoon lid, want ik ga zelf niet vaker spelen dan ik nu al doe (en door mijn eigen 
bedrijf ben ik behoorlijk druk, dus zoek sowieso naar tijd), maar door mij als gewoon 
lid toe te laten vervalt een plek voor een ander potentieel lid. Dus de druk op de 

baan zou effectief alleen afnemen      .  
 
Ik ben momenteel voor het derde jaar bedrijfslid, zodat ik de club en ook veel leden 
inmiddels behoorlijk goed heb leren kennen, naast de groep die ik daarvoor al 
kende. 
 
Sinds begin 2019 wonen mijn vrouw Inka en ik in Noordwijkerhout. Wij hebben een 
gezin met drie volwassen kinderen, twee dochters en een zoon. Ik ben 56 jaar. Wij 
hebben op landgoed Sancta Maria grond gekocht en zelf een huis gebouwd, waar we 
sinds januari 2019 met veel plezier wonen, vlakbij de NGC. In het dagelijks leven 
beheer ik een investeringsfonds dat investeert in private bedrijven in Nederland, 
België en Duitsland. Via mijn eigen bedrijf ben ik inmiddels drie jaar sponsor en 
bedrijfslid van de NGC en staat het logo van mijn bedrijf bij de ingang: Dutch 
Mezzanine Fund. Voor de goede orde wil ik niet onvermeld laten dat dit mijn eigen 
bedrijf is en dat het bedrijfslidmaatschap weliswaar door mijn BV betaald wordt, 
maar dat blijft wel ‘vestzak / broekzak’; voor mij is het gewoon een ‘duur’ 
lidmaatschap. Mocht ik dit jaar wel in aanmerking komen voor een regulier 
lidmaatschap heb ik wel het voornemen om met de sponsorcommissie in gesprek te 



gaan over een (aangepast en uiteraard tegen een gereduceerd tarief) vervolg aan de 
sponsoring. De deelname aan de sponsor competitie en de sponsor cup zijn mij zeer 
goed bevallen. Het uitnodigen van zakelijke relaties voor een dergelijk evenement 
valt altijd in goede aarde en de mogelijkheid op de Noordwijkse te kunnen spelen 
wordt altijd gewaardeerd. 
 
Al jaren ben ik een enthousiast golfer. Ik kwam ruim 30 jaar geleden met de sport in 
aanraking tijdens een trip door het Lake District in Engeland en heb jaren als vrije 
golfer op verschillende banen gespeeld. Vanaf de oprichting van de Old Course 
Loenen in 2007 waren mijn vrouw en ik daar lid (wij woonden toen in Breukelen). 
Dat lidmaatschap hebben we met de verhuizing opgezegd en omgezet naar een 
lidmaatschap van ANWB golf. Zoals hiervoor gemeld ben ik sinds 1 januari 2020 
bedrijfslid van de NGC. Mijn handicap is 17.3. Wellicht aardig om te melden dat, 
omdat ik momenteel regelmatig speel, mijn handicap sinds de eerste aanmelding in 
2018 is gedaald van toen 20.4 (in het ‘oude’ systeem). Het afgelopen jaar heb ik ook 
les genomen bij Iwan en, met zijn hulp, merk ik dat mijn spel constanter geworden is. 
Ik ga hier het komend jaar zeker mee door.    
 
Sinds mijn aanmelding als bedrijfslid probeer ik regelmatig te spelen en geniet ik 
onder de verschillende weersomstandigheden die we dit jaar hebben gehad, van de 
baan. Het afgelopen jaar heb ik deelgenomen aan de Palace Beker en de Tankard 
beker competities, waarbij ik in beide gevallen helaas in de eerste ronde al onderuit 
ging. Dat nam niet weg dat ik weer de gelegenheid had met leden de baan in te gaan 
die ik daarvoor niet kende. Zoals ik hiervoor al aangaf heb ik met veel plezier de 
sponsor competitie en de sponsor cup gespeeld met verschillende gasten en heb ik, 
wederom, de hele zomer met veel plezier meegedaan met de zomeravond 
competitie. Erg gezellig om steeds met een andere groep de baan in te gaan en zeker 
ook om na afloop met elkaar te eten (hoewel er uiteraard door Covid niet altijd 
gezamenlijk gegeten kon worden). Een heel gezellige club en ik heb me dus ook voor 
dit jaar weer aangemeld om hier wekelijks aan mee te doen. 
 
Zoals ik bij mijn eerdere aanmeldingen heb aangegeven zou ik mijzelf graag 
verdienstelijk maken voor de club door actief te worden in een commissie. Als 
bedrijfslid heb ik mij al ingezet voor de sponsorcommissie om nieuwe sponsors te 
werven. Verder heb ik met de penningmeester, Joost de Vries, die mij bij mijn vorige 
aanmelding heeft gesteund, gesproken over een eventuele betrokkenheid bij de 
financieringsuitdagingen waarvoor de club zich bevindt in het licht van de geplande 
aanpassingen aan de baan, te ondersteunen. Gezien mijn achtergrond gaat Joost 
ervan uit dat mijn kennis hierbij van nut kan zijn voor de club.  
 
Op de Old Course Loenen nam ik regelmatig deel aan wedstrijden die door de club 
worden georganiseerd en we maakten regelmatig gebruik van het uitstekende 
restaurant in het clubhuis. Tijdens de zomeravond competitie heb ik hieraan een 
goed vervolg kunnen geven. Ook met (zakelijke) gasten en andere leden van de club 
heb ik, op de momenten dat dat kon, regelmatig gebruik kunnen maken van de 
faciliteiten. Naast het (nu nog bedrijfsmatige) lidmaatschap van de Noordwijkse ben 
ik ook al jaren lid van de Lionsclub Noordwijk. Via deze club probeer ik een bijdrage 



te leveren aan de (vooral lokale) goede doelen die deze club steunt binnen de 
Noordwijkse gemeenschap. Ik was eerder lid van de Lionsclub in Maarssen en ben 
daar jaren actief geweest als penningmeester. 
 
Ik heb dit jaar weer twee nieuwe briefschrijvers bij mijn aanmelding gevoegd: Jop 
Wolf en Eric Stigter. Jop heb ik zakelijk leren kennen en met hem een goed contact 
opgebouwd. Eric heb ik leren kennen op de Noordwijkse; in eerste aanleg via de 
zomeravond competitie en daarna tijdens een ronde met Joost de Vries en hem 
samen. Erg leuk was het dat ik tijdens de deelname aan de Tankard beker zijn zoon 
Olivier trof die mij toen ‘golfles’ heeft gegeven: wat een talent en wat een leuke 
vent!   
 
Paul Basters, die ik via de zomeravond competitie heb leren kennen, was bereid mij 
dit jaar opnieuw te steunen. Op aanraden van Jos Lips heb ik, samen met Paul, 
gekeken naar bredere support binnen de groep deelnemers aan de ZAC. Dat heeft 
ertoe geleid dat de brief van Paul niet alleen door Paul getekend is, maar ook door 
Heleen Basters – Modderman, Hanneke Arnoldus, Robert Hack, Joost Goudsmit, 
Roeland Duijne, Jan Wolter van den Berg, Vincent Epping, Edwin Vermeulen en 
Rutger van Zoest.  
 
Met de nieuwe namen, inclusief de medeondertekenaars van de brief van Paul, heb 
ik hiermee inmiddels 21 leden mijn aanvraag gesteund. Mensen die mij eerder 
steunden hadden dat graag opnieuw gedaan. Uit een eerder gesprek na een 
afwijzing (ik heb er inmiddels een flink aantal vergaard) werd mij duidelijk dat niet 
volledig bekend was dat ik al veel verschillende briefschrijvers heb ingeschakeld bij 
mijn eerdere pogingen. En de lijst is weer met twee uitgebreid: Ton Crépin en Joost 
de Vries hebben dit jaar geen brief geschreven. Voor Joost is dit het gevolg van zijn 
toetreding tot het bestuur en Ton heeft aangegeven dat de sponsorcommissie niet 
langer brieven schrijft voor sponsors; het aantal geslaagde aanmeldingen met steun 
van een lid van deze commissie staat al een aantal jaar op nul, dus zijn dringende 
advies was: zoek iemand anders, Waarvan acte. In eerdere jaren stuurde ik al 
brieven mee van Wouter Han, Peter Jan Rubingh, Johannes Zandvoort, Rogier 
Bruynzeel, Arnold Gast, Yolande van Kesteren en Tamer Fawaz. Mijn netwerk binnen 
de vereniging is al redelijk breed (en omvat ook nog mijn neef Hans Rutte (Rutt1) en 
via mijn bedrijfslidmaatschap, alsook mijn lidmaatschap van de Lionsclub Noordwijk, 
heb ik daar inmiddels verschillende nieuwe contacten aan toegevoegd.  
 
Vanzelfsprekend ben ik graag tot een nadere persoonlijke toelichting bereid. 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
 
Erwin de Jong 
Jong19 
06 46266549 


