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Betreft: Ondersteuning lidmaatschap Dennis Post 
 
Geacht Bestuur en leden van de Aanname- en Ballotage Advies Commissie,  
 
Het is met veel genoegen dat ik de aanvraag van Dennis Post voor het lidmaatschap van onze club 
ondersteun.  
 
Ik ken Dennis vanuit mijn werk en golf. Dennis is een echte sportman niet wegloopt voor uitdagingen 
ten aanzien van wat hij dan ook onderneemt, sport, privé of werk. Als medegolfer heb ik hem leren 
kennen als iemand die golf serieus benaderd maar altijd wel met de glimlach en een grap die hem 
typeert en waardoor de lol in het spel behouden blijft zonder dat het vriendelijke wedstrijd element 
verloren gaat. Zijn pragmatische en behulpzame aanpak zorgt ervoor dat ik altijd uitkijk naar onze 
volgende ronde. 
 
Het is mij zeer duidelijk dat Dennis een grote passie voor de golfsport heeft en ik merkte dat Dennis 
zijn interesse en enthousiasme voor de Noordwijkse meer en meer liet doorschemeren. Hij is een 
sportman die het liefst een directe strijd aangaat met de elementen, iets waar onze baan bij uitstek 
voor leent.  
  
Met zijn huidige handicap van 15 zal Dennis zeker in staat zijn om onze club te versterken op diverse 
manieren: zowel het sociale als in onze verschillende toernooien en bekers (o.a. in de Golfweek!). 
Dennis heeft mij ook herhaaldelijk laten weten dat deelname aan toernooien en bekers zijn ambitie 
is, waarbij hij daarnaast vanzelfsprekend ook actief wil deelnemen aan onderlinge ronden met 
vrienden en kennissen die al lid zijn. 
 
Door de jaren heen heb ik Dennis als een veelzijdig persoon leren kennen. Een positieve kijk op het 
leven, pragmatisme, creativiteit en doorzettingsvermogen zijn typerende karaktereigenschappen 
voor Dennis. Maar ook voor een goed gesprek of gewoon een biertje kan ik bij Dennis terecht. 
 
Ik ben ervan overtuigd dat Dennis als persoon een meer dan welkome aanwinst is voor de 
Noordwijkse Golf Club. Dit geldt des te meer nu de club op zoek is naar goed spelende nieuwe leden 
die zich ook in clubverband en zich voor de club willen inzetten. Daarnaast zal zijn lidmaatschap er 
zeker toe bijdragen dat wij samen vaker gaan spelen. Tenslotte ben ik van mening dat zijn 
ondernemerschap en bestuurservaring zeker tot zijn recht zullen komen binnen diverse toekomstige 
activiteiten van onze club. Gezien de plannen om de baan te verbeteren denk ik dat we zijn fiscale 
expertise zeer zeker goed kunnen inzitten – zowel nu als in de toekomst. 



 
Dit alles overziende ben ik van harte bereid om de inschrijving van Dennis voor de Noordwijkse 
Golfclub te ondersteunen. Ik draag Dennis Post met overtuiging, steun en vertrouwen voor als 
spelend lid van de NGC en hoop van harte dat het bestuur zijn aanmelding op positieve wijze zal 
beoordelen. 
 
In zou het bestuur middels mijn schrijven dan ook willen uitnodigen om Dennis in de gelegenheid te 
stellen om bovenstaande aspecten in een persoonlijk gesprek met hem aan te snijden. Tenslotte 
meld ik u dat ik, uiteraard, met veel plezier wil optreden als ‘sponsor’ van Dennis (samen met Femke 
Luijkx, Arjan Jager en Jan-Joost Maas en uiteraard ook alleen) en daarbij vanzelfsprekend mijn 
verantwoordelijkheid zal opnemen om hem nader in het clubleven te introduceren. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Jan-Willem Beuker 
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