
Geachte leden van de Aanname- Ballotage en Advies Commissie,

Hierbij ontvangt u mijn verzoek tot aanmelding bij de Noordwijkse Golfclub, alsmede 
de bijbehorende motivatie en ondersteunende brieven.
Zoals u aan mijn curriculum vitae en aan de brieven van mijn ondersteuners kunt 
zien, ben ik zeer ondernemend en actief ingesteld en lever ik bij alles waar ik bij 
betrokken ben een actieve bijdrage. Mijn motto is “Leven is leren”. 

De Noordwijkse Golfclub biedt mij een omgeving waarin ik geïnspireerd kan raken 
door andere leden, maar waarbij ik ook hoop dat vele andere leden iets aan mijn 
kennis en ervaring kunnen hebben. Ik kan een bijdrage leveren aan het organiseren 
van wedstrijden, maar ook eventueel bij internet-, marketing- en communicatie-
uitdagingen van de club.

Inmiddels golf ik 30 jaar, waarvan de laatste tien jaar erg fanatiek. In het begin van 
mijn ondernemerscarrière heb ik (na eerst bij PricewaterhouseCoopers te hebben 
gewerkt als consultant) het internet/media bedrijf WebRegio.nl (Dichtbij.nl) opgericht
en uiteindelijk verkocht aan de Telegraaf Media Groep. Vervolgens ben ik mij gaan 
richten op (internet-)groeibedrijven, waarbij innovatie en disruptie het 
uitgangspunten zijn. Ik houd van de kracht van de traditie en de dynamiek van 
innovatie. Door aandeelhouder én adviseur te worden heb ik diverse groeibedrijven 
geholpen hun groei te versnellen en daar houd ik mij nu nog steeds mee bezig.

Verder ben ik ruim vijf jaar bestuurslid geweest van de Kamer van Koophandel 
Noordwest Holland. Daarbij was ik ook voorzitter van de Commissie Regiostimulering 
welke als doel had om de innovatie van het bedrijfsleven in de regio te stimuleren.
Door mijn activiteiten als investeerder in startups en bestuurder van de Kamer van 
Koophandel beschik ik over een groot zakelijk netwerk. 

Ik begeef mij graag in de golfsport en wil daarbij graag mijn eigen golfspel verbeteren,
maar ik vind het ook leuk én een mooie uitdaging om anderen te helpen bij hun 
ambities in de golfsport. Zo heb ik voor golfer Aydan Verdonk een team en sponsors 
geregeld middels het oprichten van een stichting.
Ook met mijn zoon Riemer ben ik op de golfbaan te vinden. Hij is dertien jaar, lid van 
de NGF jeugdselectie, handicap 5, en behoort bij de top van Nederland. Als het voor u
een pré is, kan hij ook lid worden van uw club en uiteraard wil hij dat ook zelf heel 
graag.

Lid worden en een actieve bijdrage leveren aan de Noordwijkse Golfclub is iets waar 
ik enorm naar uitkijk en waarbij ik ook echt denk dat ik een toegevoegde waarde kan 
leveren aan de club.



Indien u dat wenst, licht ik het bovenstaande graag mondeling toe.

In afwachting van uw reactie, teken ik,
met vriendelijke groet en hoogachting,

Jelle Hoffenaar 


