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Amsterdam, 26 april 2022 

 

Geachte leden van de ABAC, 

 

Met deze brief wil ik opnieuw, in navolging van vorig jaar, de aanvraag voor het senior lidmaatschap van Bart 
Kruijssen van harte als mentor ondersteunen.  

Ik ken Bart nu al een aantal jaar via de Dolf van Gendt Kring van het Concertgebouw Fonds, waar we regelmatig 
met elkaar en onze partners afspreken om van een mooi concert te genieten. Omdat dit door de Covid-19 
pandemie de afgelopen jaren minder tot de mogelijkheden behoorde, kijken we uit naar het moment dat dit weer 
mogelijk is. Ik heb Bart -en zijn vrouw Imke- leren kennen als hardwerkende, actieve en positieve mensen die 
midden in het leven staan. Dat hij daarbij niet aan de zijlijn blijft staan, blijkt uit zijn voorzitterschap van de 
Vereniging Vrienden van het Vondelpark en zijn bijdrage aan de duurzaamheidscommissie van hockeyclub 
Amsterdam. In onze gesprekken over de Noordwijkse geeft Bart aan het leuk te vinden zich actief bezig te houden 
met en bij de club. 

Bart heeft momenteel een handicap van 16.9, maar is voornemens deze op de Noordwijkse verder te verlagen. 
Aangezien hij sinds zijn 13e speelt, twijfel ik er geen moment aan dat hij dit met regelmatig spelen in korte tijd zal 
weten te bereiken. Van zijn knieoperaties afgelopen jaar is hij inmiddels volledig hersteld heb ik gezien. Omdat 
Imke en Bart een vakantiehuis in Noordwijk hebben, verwacht ik dat ze met regelmaat op de club aanwezig 
kunnen zijn, met hun kinderen, en kunnen bijdragen aan de gezelligheid en goede sfeer op de club.  

Ik zou de aanvraag om bovenstaande redenen graag willen aanbevelen. Ik hoop dan ook dat u hem en Imke 
uitnodigt voor een gesprek om zelf te ondervinden dat ze een waardevolle bijdrage zullen leveren aan het 
clubleven. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Joost van Ravenstein 


