
Geachte leden van de Aanname- Ballotage en Advies Commissie,

Bij deze wil ik de heer Jelle Hoffenaar aanbevelen als lid van de Noordwijkse Golfclub.

Jelle Hoffenaar heeft een grote passie voor golf en heeft daarbij een professionele 
aanpak. Als fanatieke golfer kan ik er van genieten als iemand op zijn 50-jarige leeftijd
bijna elke dag bezig is om zich in het golfspel te verbeteren.

Jelle golft al 30 jaar en is de laatste tien jaar - na de verkoop van zijn bedrijf - fanatiek 
gaan golfen, speelt veel clubwedstrijden, maar ook externe wedstrijden en heeft zo 
zijn handicap in korte tijd weten te verlagen naar 4.3.

Ik heb Jelle leren kennen via zijn activiteiten als oprichter en manager van de stichting
van golfer Aydan Verdonk. Van Aydan heb ik ook vernomen dat Jelle een positieve en 
motiverende energie heeft en veel voor hem betekent. Jelle is goed in staat om 
strategisch te denken en die strategie vervolgens uit te voeren in daadkrachtige 
praktische stappen richting een bepaald doel. 
Daarnaast is Jelle een zeer ondernemend en actief persoon met een uitgebreid 
netwerk, dat ook waardevol is voor de stichting van Aydan. 
Ook van Iwan Renders hoor ik positieve berichten over Jelle.

De zoon van Jelle, Riemer Hoffenaar (13 jaar), zit in de NGF Jeugdselectie en dat 
brengt Jelle ook qua netwerk dichterbij de personen die golf als hun allerhoogste 
prioriteit hebben verheven. Uiteraard is het van meer belang dat Jelle met zijn zoon 
Riemer een doel voor ogen heeft met golf en daar samen, maar ook apart van elkaar, 
heel veel tijd en aandacht aan de golfsport besteden en daar heel erg van genieten.
In mijn ogen zou het mede daarom een aanwinst voor de club zijn als ook Riemer lid 
zou worden van Noordwijk. De aanwas van onze club als het gaat om talentvolle 
jeugdspelers, zou echt een impuls mogen krijgen en met een gedreven jeugdspeler 
zoals Riemer zou dat een stap in de goede richting zijn.

Kortom, ik ben ervan overtuigd dat Jelle en eventueel ook zijn zoon Riemer goede 
leden kunnen zijn voor de Noordwijkse Golfclub.

Met vriendelijke groeten,
Dennis Asselbergs


