
Amsterdam, 19 april 2022

Geachte leden van de Aanname- Ballotage en Advies Commissie,

Ik kreeg van Jelle Hoffenaar het verzoek om hem te ondersteunen bij zijn aanvraag 
om lid te worden van de Noordwijkse golfclub. Dat doe ik graag, want ik denk dat 
Jelle niet alleen als persoon een aanwinst is voor de club, maar ook als golfliefhebber 
en organisator van betekenis kan zijn voor de Noordwijkse. 

Jelle is net als ik lid geweest van BurgGolf de Purmer en ik weet dat hij ook daar altijd 
een zeer actief en betrokken lid is geweest. Om zijn golfspel te verbeteren besteedt 
hij veel tijd op de golfbaan, maar hij vindt het net zo belangrijk om de golfsport en 
bewegen in het algemeen te promoten. 

Zo was hij in het verleden vijf jaar actief bestuurder van de Stichting Topsport met 
zonder Handicap, een stichting die gehandicapte topsporters ondersteunt met 
coaches en financiële middelen. 

Daarnaast heeft Jelle rondom golfer Aydan Verdonk een team van mensen verzameld
dat hem de afgelopen jaren geholpen heeft een nog betere golfer te worden, met als 
uiteindelijke doel zijn professionele golfcarrière mogelijk te maken. Jelle organiseert 
events en ‘battles’ voor Aydan, die hem prikkelen steeds beter te worden. Ook regelt 
hij sponsors voor het team. Binnen het team let Jelle vooral op stellen van de juiste 
doelen. Hij monitort de resultaten en verstaat het daarbij hoofd- van bijzaken van 
elkaar te scheiden.

Als clubmens is Jelle sociaal betrokken en ondernemend. Hij is van nature positief 
ingesteld en zet zijn organisatorisch talent graag in dienst van anderen. Ik weet zeker 
dat hij op de Noordwijkse als vanzelf aansluiting zal vinden. 

Terzijde benoem ik graag dat Jelles zoon (13) inmiddels deel uitmaakt van de NGF 
selectie. Op termijn zou deze jeugdspeler eveneens op de Noordwijkse aansluiting 
kunnen vinden, met name bij de recente ontwikkelingen die we op de Noordwijkse 
met o.a. Golfton doormaken. 

Ik hoop van harte dat u het lidmaatschap van Jelle Hoffenaar in overweging wilt 
nemen en ben benieuwd naar de uitkomst van uw bevindingen.

Met vriendelijke groet,
Arno Dierickx


