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Geacht Bestuur, ABAC-Leden, 

 

Naar aanleiding van bovengenoemd onderwerp, wil ik graag middels deze aanbevelingsbrief mijn motivatie 
beargumenteren voor het tekenen van de lidmaatschapsaanvraag van de heer Bas van Velzen voor een 
toekomstig lidmaatschap van de Noordwijkse Golfclub per 1 Januari 2023.  

Inmiddels heeft Bas meerdere malen geprobeerd om lid te worden en heb ik meerder aanbevelingsbrieven 
en gesprekken gevoerd, maar is meerdere malen afgewezen, wat mij nog steed zeer verbaasd, aangezien 
Bas een jonge inwoner van Noordwijk is met een jong gezin en een redelijk goede handicapper is. Ik zie 
meerdere jaren meer leden uit andere plaatsen lid worden en zou toch zeer graag meer Noordwijkers, 
zoals Bas met zijn `roots‘ uit Noordwijk, lid zien worden. Daarom promoot ik hem ook om het te blijven 
proberen, omdat `we’ toch de Noordwijkse Golfclub zijn en zulke personen als Bas als ’ Noordwijker’ een 
grote aanwinst voor de club zou zijn. Dit heb ik reeds meerdere keren benadrukt in mijn brieven, maar daar 
ben ik nog steeds van mening over, dat we Noordwijkers op de club moeten hebben. Daarom teken ik deze 
brief in samenwerking met Bas zijn andere supportors Dennis Asselbergs & Jeroen Quist. 

Tevens wil ik graag Bas begeleiden als mentor om hem wegwijs en snel vertrouwd te laten raken met onze 
golfclub, zodat Bas een toegevoegde waarde voor onze club kan worden en actief deel kan nemen aan 
clubwedstrijden en clubleven. Bas kent reeds vele leden op onze club aangezien hij al jaren in Noordwijk 
woont met zijn gezin en ik verwacht dan ook een hele makkelijke inpassing in onze club als een zeer 
gemotiveerde clubspeler. 

Uiteraard zou ik heel graag zien dat Bas eens uitgenodigd zou worden voor een ballotage gesprek, om te 
zien wat een vriendelijk en toegevoegde waarde hij voor onze club zou kunnen zijn en uiteindelijk mee te 
doen aan het Noordwijkse clubleven.  

In afwachting van uw reactie en mocht u nog vragen hebben over mijn motivatiebrief, dan ben ik uiteraard 
bereid dit verder toe te lichten. 

Met vriendelijke groet, 

Hendrik-Jan van Puffelen (PUFF1) 
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2203 BJ Noordwijk  

Mobiel +31615483093  


