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Betreft: ondersteuning lidmaatschap Coert en Bramske van Beijma - Dudok van Heel  

 

 

Zeer geacht Bestuur,  

Met veel enthousiasme ondersteun ik de aanmelding van de heer en mevrouw Van Beijma - Dudok 
van Heel voor het lidmaatschap van de Noordwijkse Golfclub per 1 januari 2023. Ik zou hen graag 
wegwijs willen maken op onze prachtige club en het zeer leuk vinden om hun mentor te worden. 

Ik ken Coert en Bramske al ruim 20 jaar. Wij hebben lange tijd in dezelfde buurt in Den Haag gewoond. 
Ook na mijn verhuizing naar Wassenaar kwamen wij elkaar regelmatig tegen. Afgelopen twee jaar is 
ons contact geïntensiveerd en sinds vorig jaar oefenen wij geregeld op het Golfcentrum in Noordwijk. 

Coert en Bramske zijn met hun dochters -Wiesje, Floor en Claartje- een gezellig en sportief gezin. 
Naast hockey, zeilen en tennis willen zij hun dochters graag kennis laten maken met de golfsport. 
Hiermee zijn zij vorig jaar, op initiatief van hun dochters, met veel enthousiasme mee begonnen. 
Sindsdien nemen Coert en Bramske les bij Marcel Honsbeek en de kinderen bij John Moor. Het is hun 
intentie om zo vaak als mogelijk deel te gaan nemen aan jeugdprogramma’s, lessen, wedstrijden, 
evenementen en actief gebruik te gaan maken van alle faciliteiten op en rondom onze baan.  

Ook weet ik dat zij een positieve bijdrage willen leveren door vrijwilligerswerk te doen en graag zitting 
willen nemen in een commissie en in de toekomst mogelijk een bestuursfunctie wensen te vervullen. 
Ik meen dat de werkachtergrond van Bramske als CSR Director bij Ballast Nedam van enorm belang 
zou kunnen zijn voor onze club. Vanuit het (recente) verleden weet ik hoe moeilijk het is om gewenste 
baan-veranderingstrajecten te bewerkstelligen. Bramske heeft veel kennis van wet- en regelgeving op 
het gebied duurzaamheidstransities, recreatie en natura 2000. Zij gaf aan ons als club hierbij graag te 
willen adviseren en zo nodig te assisteren. 

Mede gezien hun enthousiasme en ambities zullen zij als sportief gezin zeker een aanwinst zijn voor 
onze club.  

Hopend op positief bericht verblijf ik,  
met hartelijke groet, 
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