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Aanname-en Ballotage Advies Commissie 
Randweg 25  
 
Haarlem, 8 april, 2022 
 
Geachte leden van de Aanname-en Ballotage Advies Commissie, 
 
Refererend aan het aanmeldingsformulier voor een senior lidmaatschap bij de Noordwijkse golfclub, 
meld ik mij middels deze brief, graag aan. 
 
Na een periode van 8 jaar met ons gezin te hebben gewoond in de Verenigde Emiraten en Frankrijk, 
zijn wij in 2019 teruggekeerd naar Nederland. Wij keken al lange tijd uit om ons te vestigen in 
Kennermerland en zo weer dichtbij familie en vrienden te wonen. Ons gezin bestaat uit mijzelf, 
Rutger Schütte (41), mijn vrouw Florine Blankenheym (38) en kinderen; Nina (5), Daan (3) en Louis 
(1) Schütte. 
 
Ik ben opgegroeid in het buitenland en kom uit een sportief gezin. In Engeland heb ik op jonge 
leeftijd leren golfen. Samen met mijn broers woonden wij op fietsafstand van een prachtige Engelse 
golfclub en daar hebben wij al jong veel gespeeld en onze handicap gehaald. In de zomer logeerden 
wij vaak in ons familiehuis in Domburg en daar speelden wij veel op de Dombursche Golf Club. In 
mijn studententijd ben ik lid geweest van de Noord Nederlandse Golf & Country Club. 
 
In de afgelopen jaren in het buitenland, heb ik er altijd voor gekozen om mij aan te sluiten bij een 
golfclub, niet alleen om de liefde voor de sport, maar ook voor het sociale aspect. Dit heeft mij veel 
mooie waardevolle vriendschappen opgeleverd en daarbij het onderhoud van mijn spel.  
 
In het verleden heb ik het genoegen gehad om te spelen op de Noordwijkse Golfclub. De club heeft 
mij altijd zeer aangetrokken, vooral de sportieve mentaliteit en de mooie sfeer in het clubhuis. Deze 
combinatie trekt mij erg aan, ik speel graag fanatiek en ik probeer mijn niveau altijd te verbeteren. 
Verder wil ik ook graag bijdrage aan de sfeer en activiteiten binnen de club. Kortom een sportieve 
club waar ik hoop ooit deel van uit te mogen maken en actief aan te kunnen bijdrage. Veel van mijn 
vrienden zijn lid en daarom zie ik een lidmaatschap als een geweldige toevoeging van mijn leven in 
Nederland. 
 
Mijn handicap zoals geregistreerd bij de NGF in Nederland is nu 13.2, maar daarvan moet ik 
opmerken dat ik de afgelopen 3 jaar in Nederland nauwelijks heb gespeeld, omdat ik veelal druk ben 
geweest met ons jonge gezin.   
 
Samenvattend ben ik een groot fan van golf, die heel graag lid zou worden van uw club om veel te 
kunnen spelen en de club actief te ondersteunen. 
 
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd en licht deze brief graag persoonlijk toe. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Rutger Schütte 
 


