
Noordwijkse Golfclub
Aanname- en Ballotage Advies Commissie
Randweg 25
2204 AL NOORDWIJK

Bussum, 28 april 2022

Betreft: Lidmaatschap Noordwijkse Golfclub 2023 (Registratiecode: 4462708)

Geachte commissieleden,

Via deze brief wil ik graag mijn interesse kenbaar maken voor het senior lidmaatschap bij
de Noordwijkse Golfclub. Onderstaand zal ik mijn interesse nader motiveren.

Al mijn hele leven heb ik een passie voor balsporten gehad. Na zo’n 20 jaar zeer actief
geweest te zijn in de tafeltennissport (met als hoogtepunt een landskampioenschap met
mijn team in 1999), heb ik in 2006 mijn GVB behaald. Ik was onmiddellijk gegrepen door
het spel en geniet van elke ronde op de baan. Sinds anderhalf jaar zit ik op golfles bij een
pro en heb ik mijn handicap weten te verlagen van 20 naar 15. Maar nog steeds probeer
ik mijn spel en techniek verder te verbeteren. Het liefst ben ik het hele jaar door op de
golfbaan of driving range te vinden. Sinds 2013 ben ik lid bij Golfsociëteit De Lage
Vuursche in Den Dolder. Een prachtige maar ook lange baan die blijft verrassen.

In mijn dagelijkse leven houd ik mij als partner/belastingadviseur bij EY in Amsterdam
bezig met de invloed van nieuwe technologieën op de fiscaliteit. Ook ben ik als
onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Ondanks deze drukke
werkzaamheden ben ik zo vaak als maar enigszins mogelijk aan het golfen, zowel met
collega’s, vrienden, mijn twee zoons van 10 en 12 als mijn verloofde, Femke Luijkx. Ik kan
er zeer van genieten om mijn passie voor de golfsport met mijn dierbaren te beleven.

Met Femke, die reeds lange tijd bij uw club lid is, liep ik in juni 2018 mijn eerste 18 holes
op de Noordwijkse. Wij hadden elkaar net leren kennen en inmiddels zijn wij bijna 4 jaar
samen en verloofd. Nu de coronatijd hopelijk achter ons ligt, kijken wij langzaam weer
vooruit om een huwelijksdatum te prikken. Ik durf gerust te stellen dat onze liefde tijdens
dit eerste rondje is ontstaan. Sindsdien zijn wij er zo vaak als mogelijk te vinden. Datzelfde
geldt overigens voor de stranden van Noordwijk.



Op dit moment ben ik als introducé gebonden aan een maximum aantal keren dat ik op
de Noordwijkse mag spelen. Indien mijn lidmaatschap geaccepteerd zou worden, hoop ik
uiteraard veel vaker op deze fantastische en uitdagende baan te spelen. Niet alleen met
Femke of haar zoon Daan, die afgelopen jaar ook lid is geworden, maar ook met mijn
ondersteuners Arjan Jager en Jan-Willem Beuker. Ook ben ik zeer verheugd dat mijn zeer
goede vriend Jan-Joost Maas en zijn levenspartner Chantal Sloof recent lid zijn geworden
bij de Noordwijkse. Maar ik kijk er ook naar uit om andere leden te leren kennen door
deelname aan activiteiten en toernooien. Omdat ik zeer vaak bij Femke in Oegstgeest
ben, verwacht ik dat ik zeer vaak op de baan te vinden zal zijn. In dat geval zal de
Noordwijkse dan ook zeker mijn ‘homecourse’ worden.

Naar ik heb begrepen bestaat er een mogelijkheid van een aanzienlijke investering in de
baan om deze geschikt te maken/houden voor de toekomst. Mogelijkerwijs zou ik met
mijn financiële/fiscale achtergrond mij actief kunnen inzetten om deze toekomstplannen
te realiseren. Maar ik sta ook zeker open om mijn kennis, kunde en enthousiasme op
een andere wijze in zetten voor de Noordwijkse, bijvoorbeeld in een commissie.

Ik vertrouw erop mijn interesse in het lidmaatschap van de Noordwijkse hiermee
vooralsnog voldoende gemotiveerd te hebben. Uiteraard zou ik dit graag persoonlijk
verder toelichten in een gesprek.

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

D.R. Post
Radboudlaan 28
1402 XP BUSSUM
06-29083327/drpost76@hotmail.com


