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Geachte leden van de Aanname en Ballotage Commissie,  

Met deze brief wil ik mijzelf graag aan u voorstellen en ook mijn motivatie waarom ik mijzelf heb 

aangemeld voor de aanname procedure Senioren Lidmaatschap Noordwijkse Golfclub aan u kenbaar 

maken.  

Mijn naam is Eric Neys, geboren op 11-03-1981 te Leiderdorp. Samen met mijn vriendin Femke en 2 

kinderen (Dexter 8 en Lily 6) woon ik in Hazerswoude-Rijndijk. Ik ben opgegroeid in Hazerswoude 

dorp, en na 10 jaar in Rotterdam en Amsterdam gewoond te hebben, ben ik weer teruggekeerd.  

In het dagelijkse leven werk ik als product marketingmanager voor een Zweedse fabrikant van 

beveiligingsoplossingen. Een zeer uitdagende baan waar ik een hoop energie en plezier uit haal 

omdat deze markt continue in beweging is op technologisch maar ook op politiek vlak in verband 

met privacy en wetgeving. Organisatie, communicatie en planning zijn belangrijke aspecten in mijn 

werk. 

Naast mijn werk hou ik enorm van sport in combinatie met het sociale aspect. Sinds mijn 7de tennis ik 

en vanaf mijn 10de ben ik competitie gaan spelen waarbij ik nooit een jaar overgeslagen heb. Dit is 

voor mij de ultieme combinatie van sport en gezelligheid net zoals wintersport voor mij is. Het is heel 

leuk om te zien dat allebei mijn kinderen heel enthousiast worden van bijna alle sporten. Momenteel 

beperkt het zich nog tot tennis, voetbal en gym maar mijn zoon is niet te houden als ik vraag of hij 

even meegaat naar de driving range. Er bestaat voor mij dan ook geen twijfel of hij golf serieus wil 

gaan oppakken.  

Via één van mijn beste vrienden Stephan Okker ben ik 20 jaar geleden in aanraking gekomen met golf 

en de Noordwijkse golfclub. Tijdens mijn studietijd is daar veel tijd aan besteed en mijn GVB behaald, 

maar ook toen het werkende leven voor mij begon, greep ik elke kans aan om te spelen. Sinds de 

komst van mijn kinderen ben ik 90% gaan werken waardoor ik meer tijd met hen door heb kunnen 

brengen. Nu merk ik dat ze al iets zelfstandiger gaan worden waardoor ik meer tijd kan gaan 

besteden aan golf zodat ik mijn huidige handicap van 13.9 naar beneden kan krijgen.  

In de afgelopen jaren ben ik nooit lid geweest van een golfclub omdat ik het ook veel te leuk vond om 

veel verschillende banen te spelen. Inmiddels kan ik zeggen dat ik alle banen in de randstad 



meerdere malen gespeeld heb en dat de Noordwijkse, zelfs als ik deze vergelijk met andere oude 

negen banen, er ver boven uitstijgt. Niet alleen de baan maar ook de vriendelijkheid en 

persoonlijkheid van de mensen trekt mij zeer aan. Elk jaar maak ik dan ook dankbaar gebruik van het 

maximaal aantal keer dat ik kan spelen als introducee. Als er mensen gezocht worden voor 

organisatorische zaken binnen de club, zou ik het ook leuk vinden om mijn steentje bij te dragen.  

Ik hoop dat ik door middel van deze brief een goed beeld van mijzelf en mijn passie voor het golfen 

op de Noordwijkse heb kunnen schetsen, en mij de kans gegund wordt om lid te worden.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Eric Neys 

 

 


