
 

 

 
Noordwijkerhout, 26 april 2022 
 
Noordwijkse Golf Club 
T.a.v. de Aanname- en Ballotage Advies Commissie 
Randweg 25 
2204 AL  Noordwijk 
 
Onderwerp: Ondersteuning lidmaatschap Jan-Hein Endlich 
 
Geachte leden van de aanname ballotagecommissie 
 
Graag ondersteun ik het toekomstige lidmaatschap van de Noordwijkse van Jan-Hein Endlich. 
 
Jan-Hein en ik kennen elkaar sinds 2004 via ABN AMRO toen hij mijn bankier was en hebben 
vanwege de goede en leuke “klik” en de wederzijdse passie voor golf altijd contact gehouden. 
 
Jan-Hein is jaren lid geweest van Marienweide waar ik hem ook tegenkwam in de competitie met de 
Vijf Margen! 
Hier is hij een actief lid geweest van de Jeugdcommissie en heeft 10 jaar competitie gespeeld. Van 
jongs af aan heeft hij bij de Koninklijke HFC gespeeld in de selectie teams en is hij jarenlang leider 
geweest van diverse jeugd selectie teams. 
 
Na Marienweide heeft hij enkele jaren op ‘The International’ gespeeld en momenteel is hij lid van 
Houtrak. 
 
Zoals eerder gezegd is Jan-Hein zijn zakelijke carrière begonnen bij de ABN-AMRO. Sinds 2015 is hij 
werkzaam in de vastgoedsector en sinds 2017 als zelfstandig ondernemer en mede-partner van Zinc 
Real Estate Group. 
 
De afgelopen jaren heeft hij regelmatig met mij op de Noordwijkse gespeeld en is enthousiast 
geworden over onze baan én club. Bij Houtrak mist hij het actieve verenigingsleven, iets wat de 
Noordwijkse hem zeker kan bieden en waar hij ook graag een bijdrage aan wil gaan leveren. 
 
Naast zijn sportieve inslag ken ik Jan-Hein als een heel plezierig mens en ben ik ervan overtuigd dat 
hij een actief lid zal worden, die vaak op onze baan te vinden zal zijn. 
 
Ik hoop dan ook op een positief advies uwerzijds zodat Jan-Hein komend jaar toegelaten wordt tot 
onze mooie club. 
 
Tenslotte wens ik u veel succes én plezier toe met uw belangrijke taak! 
Hartelijke groet, 
 

 
 
 
 

Leo Hazenoot (Haze3) 


