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LS, 

 
Vorig jaar schreef ik u een motivatie waarin ik mijn redenen om lid te willen worden van de 
Noordwijkse Golfclub heb toegelicht (d.d. 23 april 2021, registratiecode: 4423231). Helaas 
waren er vorig jaar dusdanig veel aanmeldingen dat ik geen lid kon worden. Mijn motivatie 
van vorig jaar geldt onverkort, dus graag verwijs ik daarnaar. Samengevat: een prachtige 
uitdagende golfbaan in de mooiste natuur van Nederland en een actieve vereniging met 
leuke leden. Sinds vorig jaar heb ik overigens nog meer leden leren kennen. 

 
Daarenboven zijn er enkele aspecten die ik aanvullend wil belichten. Ik ben vorig jaar lid ge- 
worden van golfclub Amsterdam Old Course (AOC). Daar ben ik ook meteen actief 
ingestroomd in een vrijdagmiddaggroep. Daarnaast speelde ik onverkort – en zonder 
uitzondering geïntroduceerd door actieve leden – zeer regelmatig op andere banen zoals de 
Noordwijkse, de Kennemer, De Haagsche, de Hilversumsche, Broekpolder en Toxandria. 

 
Ik golf voor mijn plezier maar zie het naast een sociale activiteit ook als een sport. Daarbij 
neem ik mijn handicap serieus. Daarom lever ik regelmatig qualifying kaarten in. Zoals vorig 
jaar aangegeven zat mijn golfspel in de lift. Met gepaste trots kan ik aangeven dat mijn 
handicap inmiddels in de 15 zit. Dat kan nog beter en daar werk ik aan. 

 
Volledigheidshalve herhaal ik tot slot dat er geen feiten of omstandigheden zijn die 
redelijkerwijs voor de Noordwijkse Golfclub van belang zouden kunnen zijn voor het 
beoordelen van mijn kandidatuur die niet zijn vermeld in het formulier of in deze brief. 
Vanzelfsprekend   ga ik ermee akkoord dat de selectie en ballotage op uw voorwaarden 
wordt verricht en dat de club mijn persoonsgegevens bewaart. 

 
Met vriendelijke groet, 

Mark Kater 
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