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BETREFT: voordracht lidmaatschap Coen Frank 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
 
Nadat ik Coen een aantal keren had uitgenodigd bij ons op de club en ik zijn altijd aanstekelijk 
enthousiasme en groot plezier op en rond de baan zag, verbaasde het mij niet dat hij mij recent 
vroeg u deze motivatiebrief te schrijven. Onze lange vriendschap in al zijn facetten, gecombineerd 
met Coen’s sport- en clubhart, maakt dat ik hem bij deze graag wil aanbevelen voor een toekomstig 
lidmaatschap bij de Noordwijkse Golfclub.  
 
Onze basis werd gelegd als teamgenoten in het Nederlandse hockeyteam onder 16 jaar en de 
daaropvolgende intensieve hockeyjaren leidde ons via vele familiaire en sociale evenementen tot 
uiteindelijk de goede vriendschap van vandaag. Waar ikzelf al snel actief werd op de golfbaan, heeft 
Coen veel vrijwilligerswerk gedaan op zijn hockeyclubs, onder meer als trainer, coach, bestuurslid en 
sponsor. Wonend in eerst Leiden en nu al jaren Oegstgeest, is Noordwijk voor de familie Frank een 
‘tweede thuis’ geworden en ontmoetten wij elkaar regelmatig op het Noordwijkse strand. De 
afgelopen twee jaar heeft Coen het golfen weer opgepakt en was het een logische stap hem uit te 
nodigen, wetende dat ik hem geen groter plezier kan doen, bij ons op de club.  
 
Naast ons sociale contact hebben wij ook zakelijk regelmatig overleg, hetgeen ik kort wil aanhalen, 
daar Coen’s werkzaamheden en grote netwerk wellicht ook voor onze club van nut kunnen zijn. 
 
Coen is op dit moment geen lid van een andere golfvereniging, maar is bij uitstek een 
verenigingsmens en zijn open karakter en oprechte interesse sluiten goed aan bij de mentaliteit op 
onze club. Hij heeft de golfsport op de zijn bevlogen wijze omarmd en zou een actieve rol, zowel 
sportief als organisatorisch, binnen onze vereniging ambiëren.  
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Wat betreft de sportieve kant van mijn ervaringen met Coen op de baan kan ik zeggen: hoe 
uitdagend onze golfbaan en de (weers)omstandigheden ook zijn, Coen’s positieve karakter en humor 
laat een ieder beter spelen. In die spirit hebben Coen en ik ‘afgesproken’ dat hij volgend jaar dezelfde 
handicap heeft als ik, zodat we wellicht snel samen in één team kunnen spelen en de cirkel weer 
rond is. Los van alle ambities kijk ik er enorm naar uit om hem op onze club te mogen verwelkomen. 

 
Ik hoop u via deze brief mee te hebben genomen in de overtuiging dat Coen een geschikt nieuw lid 
zal zijn en mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik uiteraard graag van u. 
 

Hartelijke groet, 
 
 

 

R.B. Slotema 
Lid nr.: Slot 1 
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