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Betreft : Ondersteuning Jacobien Viets

Geachte Aanname- en Ballotage Advies Commissie,

Hierbij wil ik de aanmelding van Jacobien Viets voor het senior lidmaatschap 2023 van de
Noordwijkse Golfclub van harte ondersteunen.

Allereerst een kleine schets van Jacobien: Jacobien is een serieuze en zelfstandige vrouw die als
juriste haar mannetje staat en mooi werk verricht. Ze heeft voor grote multinationals gewerkt en is
nu als zelfstandige voor verschillende organisaties aan de slag. Een denker die als ze ergens aan
begint het ook tot in de puntjes afmaakt. Ik zie dat ook terug in haar bestuursfuncties die ze
momenteel vervult. Ze is op alle vlakken zeer betrokken en heeft een bovenmatig
verantwoordelijkheidsgevoel. Ze heeft daarnaast een goed gevoel voor humor en geniet enorm van
gezelligheid. Jacobien is ook altijd in om met anderen uitjes, of activiteiten te organiseren. Ze neemt
daarbij heel vaak het voortouw. Als zusjes hebben wij door de jaren heen samen al veel meegemaakt
en steunen elkaar door dik en dun!

Wij bezitten een huisje aan de Duinweg in Noordwijk. Dit hebben we in 2016 gekocht en we brengen
daar vele uren gezamenlijk door. De laatste jaren steeds meer: je kan zeggen dat we daar gedeeltelijk
samenwonen. Naar het strand, de duinen en genieten in het Noordwijkse. Het zou echt geweldig zijn
als we ook beiden kunnen golfen op de Noordwijkse.

Ik weet dat de Noordwijkse erg hecht aan familiebanden om zo ook te zorgendat leden meer en
actiever zijn op de club. Met als doel of achtergrond betrokkenheid, sportiviteit en gezelligheid.
Alhoewel Jacobien natuurlijk niet mijn partner is, hoop ik dat de Noordwijkse een familieband van
zussen net zo waardeert als het hebben van een partner. Zeker gezien de intensieve band die wij
hebben.

Jacobien heeft bij Marcel vorig jaar nieuwe clubs gekocht. Ze heeft echt de potentie om haar
handicap te verlagen, ze slaat ver en recht maar mist nog routine. Elke keer op de Noordwijkse komt
ze met een glimlach en veel positieve energie van de baan. Jacobien heeft regelmatig met mij en
andere leden gespeeld en ook al meerdere keren meegedaan aan de golfweek. Erg leuk en dierbaar
om te zien en dat zou ik graag vaker meemaken.



Alhoewel wij heel veel samen doen en daar veel plezier aan beleven weet ik zeker dat Jacobien ook
haar eigen weg zal vinden in de club. Zij legt makkelijk contact en vindt het leuk om nieuwe mensen
te leren kennen. Zij zal door haar enthousiasme en betrokkenheid zeker een aanwinst zijn voor de
club. Een verrijking voor het verenigingsverband. Ook haar organisatorische en bestuurlijke ervaring
zal zij op termijn goed kunnen inzetten voor de Noordwijkse.

Ik sta voor meer dan 100% achter mijn ondersteuning voor Jacobien en ben natuurlijk ook graag haar
mentor!

Ik hoop dan ook van harte dat u haar aanvraag honoreert en ben uiteraard altijd bereid om dit nader
toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

AN
Aleid Viets


