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Amsterdam, 2 april 2022

 
Geachte leden van het Bestuur, Geachte leden van de ABAC

 
Middels dit schrijven laat ik u graag weten een mogelijk lidmaatschap voor Bart Lips te
ondersteunen.

 
Ik heb Bart leren kennen tijdens onze studententijd in Rotterdam, waar we beide een
onderdeel zijn geweest van het bestuur van de Financiële Studieverenging. Door de jaren
heen zijn wij hechte vrienden geworden, mede door onze gezamenlijke vrienden groep,
een groep waarmee we vaak afspreken en jaarlijks op golftrip door Europa gaan. Bart is
in het dagelijkse leven werkzaam bij Kempen, een financiële instelling, waar hij vastgoed
aandelen verhandelt voor institutionele partijen. Hierbij heeft hij een goed gevoel voor
het leggen van nieuwe contacten, hierdoor zal hij dan ook op de Noordwijkse een graag
geziene gast in het clubhuis zijn en van nature zal hij intensief deelnemen aan het
clubleven.

 
Bart is competitief ingesteld, dit komt onder andere terug in zijn baan als Salestrader bij
Kempen & co, maar ook zeker op de golfbaan. Hij wil altijd winnen en probeert altijd een
competitie element in de flight te brengen. Bart hikt al een tijd aan tegen de single
handicap. Een lidmaatschap op Golfclub Noordwijk zal hij aangrijpen om meer te trainen
met als doel een steady single handicapper worden. Bart kent de baan erg goed, omdat hij
rond 2015 een aantal jaar aspirant-lid is geweest, werkzaamheden in het buitenland en het
starten van een gezin heeft ervoor gezorgd dat hij nu pas de ruimte denkt te vinden om
actief aan het clubleven deel te nemen.

 
Mijns inziens is Bart een welkome toevoeging aan onze club op meerdere vlakken.
Mocht u nog aanvullende informatie willen dan ben ik daar meer dan bereid toe die te
verstrekken.

 
Met vriendelijke groet,
Marco van Vliet
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