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Geacht bestuur,  

 

Het is met veel genoegen dat ik de aanvraag van Floris van Foreest voor het senior 

lidmaatschap van onze club ondersteun. Floris en ik kennen elkaar al bijna twintig jaar. Hij is 

getrouwd met mijn nicht en niet veel later ben ik getrouwd met een goede vriendin van haar. 

Tijdens de vele bijeenkomsten met familie en vrienden (voor Corona) speelde sport meestal 

een belangrijke bijrol.  

 

Floris is een fanatieke sporter met een voorkeur voor balsporten. Hij speelt als veteraan bij 

hockeyclub Bloemendaal en heeft jarenlang op relatief hoog niveau getennist. Tijdens het 

spelen, heb ik gezien dat Floris balgevoel heeft en geniet van het spel. Hij heeft mijn inziens 

ook zeker het potentieel om zijn huidige handicap van 19,6 naar beneden te brengen.    

 

De afgelopen jaren liet Floris zijn interesse en enthousiasme voor de golfsport meer en meer 

blijken. Hij is een sportman die zichzelf wil verbeteren en houdt van uitdaging. Op onze baan 

zou hij dan ook zeker tot zijn recht komen. Ik zie hem ook zeker deelnemen aan 

clubwedstrijden en in de toekomst mogelijk aansluiten bij één van onze competitieteams.   

  

Naast het golfen, heb ik Floris leren kennen als een bijzonder vriendelijke persoon. Iemand die 

op natuurlijke wijze snel vertrouwen wint door zijn oprechte interesse in de medemens.  

Ik ben ervan overtuigd dat Floris als persoon een meer dan welkome aanwinst is voor de 

Noordwijkse Golf Club. Met zijn sportieve en professionele achtergrond kan hij ook bijdragen 

aan diverse toekomstige activiteiten van onze club.  

Graag draag ik Floris van Foreest dan ook met overtuiging, steun en vertrouwen voor als 

belangstellende voor spelend senior lid van de Noordwijkse Golfclub en hoop van harte dat 

het bestuur zijn aanmelding op positieve wijze zal ontvangen.  

Ik zou het bestuur middels mijn schrijven dan ook willen uitnodigen om Floris in de 

gelegenheid te stellen om bovenstaande aspecten in een persoonlijk gesprek verder toe te 

lichten.  

Met vriendelijke groet, 

Pieter van Herpen 

 


