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Betreft: Aanmelding voor een Senioren lidmaatschap van de Noordwijkse Golfclub 

Geachte dame/heer, 

Ter ondersteuning van mijn digitale aanmelding voor een Senioren lidmaatschap van de 

Noordwijkse Golfclub, verstrek ik u hierbij een aantal aspecten die mijns inziens van 

positieve invloed kunnen zijn bij de beoordeling van mijn aanvraag voor een lidmaatschap. 

Voordat ik in 2006 met het golfen begon, ben ik van mijn 14c:1e tot mijn 34ste actief 

basketballer geweest. Geheel die periode als speler (op hoog/regionaal niveau) en in een 

later stadium tevens als coach van diverse teams en als Voorzitter van de vereniging (in 

Oegstgeest). 

Ik ben als Managing Director werkzaam geweest bij Harley-Davidson Motor Company, de 

onderneming waar ik mij gedurende 29 jaar voor heb ingezet. In deze periode ben ik 

tevens 5 jaar Voorzitter van de RAI Vereniging afdeling Gemotoriseerde Tweewielers & 

lid van het Hoofdbestuur van de RAI Vereniging geweest. Voornaamste taak was vooral 

het creëren van zoveel mogelijk kansen voor onze sectoren (mobiliteit) d.m.v. lobby bij 

nationale overheid en EU/Brussel. 

In 2006 haalde ik mijn GVB en ben begonnen met golfen op Golf Centrum Noordwijk/ De 

Vijf Margen. Ik raakte verslingerd aan golf en de 18 holes baan lonkte! In die tijd was het 

moeilijk om bij een 18 holes golf club lid te worden maar via een bedrijfslidmaatschap ben 

ik in 2008 op de Rijswijkse Golfclub terecht gekomen. Ik heb daar !!ledurende een periode 

van 3 jaar de maandbeker gesponsord. Sinds medio 2016 ben ik 'gewoon' lid. 



Ik ben een actieve golfer met handicap 4.2 en uiteraard is het streven die handicap verder 
te verlagen! En dat zou ik heel graag willen bereiken op de Noordwijkse Golfclub, toch één 
van de mooiste en uitdagendste banen van Nederland en waar ik een aantal reeds spelende 
leden goed ken. Daarnaast zijn er veel leden die ik nog niet ken en ik ben dan ook van plan 
deel te nemen aan veel club activiteiten en ook actief te zijn in het gezelligheidsaspect 
van een ledenclub en clubleven in het algemeen. 

Ik ben, veel vroeger dan gepland, met prepensioen. Echter, vanwege mijn passie voor de 
g~lfsport ben ik sinds kort 2 dagen per week actief in de Rijswijkse Golfshop waar ik 
klanten adviseer in hun materiaal keuzes qua clubs d.m.v. clubfitting maar zeker ook qua 
golf outfit en toebehoren. Erg leuk en leerzaam om te doen! Deze leuke activiteit neemt 
niet weg dat ik ruim voldoende tijd kan vrijmaken voor activiteiten binnen de Noordwijkse 
Golfclub alwaar ik mij voor ·wil inzetten. 

In de verwachting u hiermee een beeld van mijzelf te hebben geschetst die mijn 
kandidatuur voor een lidmaatschap versterken, verblijf ik, " 

Met vriendelijke groet, 

Roel Rietvelëf/ 


