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Den Haag, 18 april 2022

Geachte Commissieleden,

Met dit schrijven wil ik graag mijn motivatie toelichten om lid te worden van de Noordwijkse
Golfclub. Van jongs af aan heb ik altijd fanatiek diverse balsporten beoefend. Op mijn zestiende
speelde in in het eerste voetbalelftal van HVV en het eerste cricket elftal van HCC. Toen ik in
Amsterdam ging studeren kwam ik weer in aanraking met de rugbysport (wat ik ook op school had
gespeeld in Engeland en Kenia), en heb vervolgens twaalf jaar op het hoogste niveau rugby gespeeld.
Ook speelde ik in die jaren in het Nederlands cricketelftal en reisde ik de wereld over om met
Nederland te cricketen.

In die tijd kwam ik ook met de golfsport in aanraking, en begon ik elk jaar ook een paar rondjes golf te
spelen. De laatste jaren is dat steeds meer geworden, nu mijn actieve sportcarrière is afgerond, en
vooral omdat mijn maatschappelijke en gezinssituatie het nu steeds meer toelaten.

Ik heb vooral veel gespeeld op Broekpolder, waar mijn vader lid was, en de laatste jaren speel ik
steeds meer op de Noordwijkse, waar een aantal goede vrienden lid zijn. Ik heb altijd enorm genoten
van het spelen op jullie baan; het is een prachtige, uitdagende baan en de faciliteiten om na afloop iets
te drinken en te eten zijn uitstekend. Ik heb het altijd erg leuk gevonden en heb al vele jaren de ambitie
om lid te worden. Vorig jaar heb ik het geprobeerd; ik probeer het nu weer.

Sinds mijn actieve sportcarrière is afgelopen heb ik ook als bestuurder en als trainer coach een bijdrage
geleverd aan de verenigingen waar ik lid van ben. Ik ben een aantal jaar voorzitter van de
jeugdcommissie op HCC geweest (jeugd cricket). Nu coach ik daar nog een jeugd team en ben ik lid
van de Technische Commissie. Op de Haagsche Rugby Club ben ik al tien jaar trainer / coach en actief
betrokken bij de vereniging. Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren, en weet hoe cruciaal
vrijwilligers zijn voor het wel en wee van een sportvereniging. Ik ben dan ook gaarne bereid om mij
op de Noordwijkse Golf niet alleen als speler in te zetten, maar ook tzt als vrijwilliger. En ik kijk er
vooral naar uit heel regelmatig een rondje te golfen!

Ik hoop dat u mijn aanvraag dit jaar positief zal beoordelen en ik kijk uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groeten,

Joost Leemhuis


