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Geachte dames en heren commissieleden, 
  
Hierbij zend ik u alle benodigde stukken welke nodig zijn voor de aanmelding als lid van de Noordwijkse Golfclub.  
  
De Noordwijkse Golfclub is voor mij geen onbekend terrein. Als competitie spelend lid van de Koninklijke 
Haagsche heb ik de degens regelmatig mogen kruisen met teams van de Noordwijkse en dat heeft me de 
afgelopen 25 jaar veel sportieve herinneringen en mooie vriendschappen opgeleverd.  
 
Vooral deze vriendschappen hebben er nu toe geleid dat ik graag de overstap van de Haagsche naar de 
Noordwijkse zou willen maken. Want naast de spelers die ik tijdens competitie jaren goed heb leren kennen zijn 
er ook in mijn persoonlijke omgeving, ik woon met mijn gezin in Oegstgeest, een behoorlijk aantal mensen lid van 
Noordwijk waar ik graag op regelmatiger basis de baan mee in zou willen gaan. 
 
Na net voor de coronacrisis (voorlopig) afscheid te hebben genomen van competitiegolf op de Haagsche lijkt het 
me ontzettend leuk om dit voor Noordwijk wellicht weer op te pakken. Daarnaast vertellen verschillende leden 
zeer enthousiast over het jeugdprogramma op Noordwijk en dat biedt wellicht in de toekomst ook nog mooie 
kansen om als gezin op de club actief te worden.   
 
Ook voor wat betreft andere manieren om te integreren binnen een nieuwe vereniging kijk ik uit naar een frisse 
start. Topsport is altijd mijn grootste passie geweest en op de Haagsche heb ik dan ook geruime tijd met veel 
plezier tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van topgolf. Wellicht dat ik deze ervaring in de toekomst ook 
weer in zou kunnen zetten op Noordwijk. 
  
Tenslotte zou ik nog iets meer persoonlijke informatie willen delen. Ik ben inmiddels 13 jaar getrouwd met mijn 
vrouw Lotte en wij hebben twee kinderen Pien (12) en Max (10). Na langere tijd in Leiden te hebben gewoond zijn 
we in 2015 verhuisd naar Oegstgeest. We vormen een sportief gezin en hoewel alle drie al de nodige golfervaring 
hebben zijn ze momenteel nog vooral te vinden op het hockeyveld. In het dagelijks leven ben ik sinds oktober 
2019 als Manager Communicatie werkzaam bij cybersecurity bedrijf Fox-IT in Delft. 
 
Ik hoop uiteraard dat u mijn aanvraag voor lidmaatschap van de Noordwijkse golfclub kunt honoreren en kijk uit 
naar uw reactie. 
 
Met vriendelijke en sportieve groet, 
 
 
 
 
 
Maarten Slootmaekers 
President Kennedylaan 116 
2343 GT Oegstgeest 
Tel: 06-52315769 


