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Betreft motivatie lidmaatschap Noordwijkse golfclub

Noordwijk, 25 april 2022

Geacht bestuur, leden van de ABAC,

Met deze brief wil ik aangeven dat ik erg graag in aanmerking zou willen komen 
voor een lidmaatschap van uw golfclub.

Graag wil ik me aan u voorstellen, ik ben Monique Gerrits, een vrolijke, 
charmante en zeer jeugdige 62-jarige vrouw. Ik ben recent gestopt met werken 
als Senior Equity Partner en eigenaar bij de 6® grootste wereldwijde executive 
search organisatie waardoor ik meer tijd heb om te golfen.

In het verleden heb ik leren spelen als expat voor KLM Cargo in Engeland en in 
Zweden. Daarna is het door te drukke werkzaamheden wel wat versloft, maar 
nu heb ik het golfen weer enthousiast opgepakt.
Ik neem ook regelmatig les bij Marcel Honsbeek en Michael John de Moor en 
heb mijn handicap naar beneden gebracht naar 31,4 en mijn doel is om deze 
nog meer te verlagen.

Meerdere vriendinnen zijn lid geworden van de Noordwijkse en ik ken ook een 
aantal andere leden van uw club goed. Joost de Vries steunt mijn aanvraag ook 
en heeft aangegeven dit naast de drie brieven ook te willen uitdragen. Hij mag 
helaas door zijn functie binnen het bestuur niet tekenen. Ik woon al ruim 20 
jaar met zeer veel plezier in Noordwijk Binnen. Het zou geweldig zijn om zo 
dicht bij huis op zo'n mooie baan met vrienden en kennissen te kunnen golfen 
en nieuwe mensen te leren kennen.



Mijn rol de afgelopen 20 jaar was het vinden en begeleiden van bestuurders, 
commissarissen en toezichthouders. Ik adviseer een aantal van hen nog af en 
toe als coach. Zo heb ik ruime bestuurlijke ervaring opgedaan, niet alleen in het 
managen van een organisatie, zowel internationaal grootzakelijk als in een 
partner organisatie, maar ook bij de lokale Noordwijkse organisatie De Oude 
Dorpskern, Rotary en nu de Cliëntenraad van het LUMC waar ik lid van ben en 
vanaf juni voorzitter zal zijn.

Door mijn zakelijke carrière heb ik veel contacten op bestuursniveau die 
wellicht in de toekomst ook voor sponsoring kunnen worden benaderd. Ik wil 
me dan ook graag inzetten voor de club op dat vlak of voor andere commissies, 
zoals bijvoorbeeld natuur of elders waar mijn ervaring nuttig kan zijn. Ik weet 
dat jullie een leeftijdsgrens hebben opgenomen, toch wil ik ervoor pleiten mij 
wel aan te nemen, omdat ik goed inzetbaar ben en daarin de club actief kan 
ondersteunen.

Ik organiseer graag en vind het leuk onderdeel te zijn van een club waar veel 
wordt gedaan voor en door de leden.
Ik ben een betrokken en geëngageerd mens, die deze club veel kan en wil 
bieden, als jullie me als lid willen hebben.

Ik zou heel graag mijn motivatie mondeling willen toelichten en hoop dat u mij 
daar de kans toe biedt.

Met vriendelijke groet.

Monique Gerrits


