
Geachte leden van de Aanname- Ballotage en Advies Commissie,

In het kader van een verzoek tot toetreding als lid van de Noordwijkse Golfclub wil ik 
u graag informatie verstrekken over de heer Jelle Hoffenaar. Ik ben namelijk van 
mening dat hij een waardevol lid voor onze club kan zijn.

Zelf ben ik net begonnen met een startup en vanuit die hoedanigheid ben ik in 
contact gekomen met Jelle Hoffenaar. Jelle is internet-ondernemer en is gericht op 
het investeren in startups en het coachen van jonge internet-ondernemers. Zelf heeft
hij tien jaar geleden zijn internetbedrijf verkocht en sindsdien is hij onder meer 
sparringpartner voor jonge ondernemers. Ik merkte in de communicatie met dat Jelle 
als coach voor deze mensen direct allerlei situaties herkent en daardoor snel een 
inspirerende sparringpartner is. 

Verder heeft Jelle een groot ondernemend en organiserend vermogen. Hij is 
betrokken bij negen scale-ups, innovatieve bedrijven van tien tot tweehonderd 
medewerkers. Jelle investeert niet alleen geld, maar vooral ook veel tijd in die 
bedrijven. Daardoor is hij iemand die echt dingen kan aanpakken en het verschil kan 
maken. 

Zijn ambitie en drive zie je ook terug in zijn golfspel. Hij is meerdere keren per week 
op een golfbaan te vinden om zijn spel te verbeteren. En uiteraard ook omdat hij het 
gewoon een heel leuk spel vindt waarbij hij zichzelf telkens uitdaagt.

Ook toont Jelle zich regelmatig sociaal betrokken, bijvoorbeeld door het verder op 
weg helpen van jonge sporters die topsport (willen gaan) beoefenen.

Ik heb laatst ook een wedstrijd tegen Jelle gespeeld en wat ik leuk aan hem vond is 
dat hij zeer serieus en sportief die wedstrijden aangaat, maar daarbij ook veel 
interesse heeft in de mens achter zijn tegenstander.

Ik denk dat Jelle als lid van de Noordwijkse Golfclub in meerdere opzichten veel kan 
betekenen voor de club en haar leden.

Met vriendelijke groet,
Maurits de Cler


