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Geacht bestuur, 

Graag zou ik door middel van deze brief dit jaar opnieuw mijn interesse en 
enthousiasme kenbaar willen maken voor het lidmaatschap van de Noordwijkse 
Golfclub. 

Mijn naam is Victor de Vlaam, ik ben 50 jaar, getrouwd en werkzaam als advocaat-
partner bij Hogan Lovells (een internationaal advocatenkantoor) (HCP 15.9). 

Motivatie 
Ik ken veel leden van de Noordwijkse, alien prettig, gastvrij en vaak hele goede golfers. 
Die sfeer spreekt mij zeer aan. Dat club-gevoel is voor mij belangrijk. Vooral ook ervaar 
ik de sportieve beleving van de golfsport van de Noordwijkse als heel positief. Ik heb 
een aantal keer op de Noordwijkse mogen spelen en was elke keer zeer onder de indruk 
van de sportieve sfeer van de club, de vriendelijkheid van de mensen, de prachtige 
baan, de snelle greens, en de serieuze golfbeleving op hoog niveau. 

Ik ben ook het dorp Noordwijk in de loop van jaren enorm gaan waarderen. Mijn 
familie heeft een appartement in Noordwijk aan Zee en een aantal van mijn vrienden 
wonen in Noordwijk zodat ik vaak in Noordwijk ben. 

1k ben graag bereid mij de komende jaren in te spannen om actief mijn steentje bij te 
dragen aan die unieke sfeer van de Noordwijkse (door commissiewerk, het helpen 
uitbreiden van de golfsport voor de jeugd (zelf heb ik verdienstelijk hockeyende 
dochters van 14 en 17 jaar) of op andere wijze als actief lid van de Noordwijkse). Zelf 
ben lid in Bergen/Alkmaar, Noord-Holland (De Noord Hollandse Golfclub) en speel ik 
veel gedurende de zomers in Zwitserland, Villars-sur-011ons (Golf Club-Villars), ook 
prachtig! 

1k hoop dat deze brief kleur geeft aan mijn grote enthousiasme voor het lidmaatschap 
van, en betrokkenheid bij, de Noordwijkse en zou graag persoonlijk kennismaken en 
dit met veel plezier in een persoonlijk gesprek nader toelichten. 

Aanbevelingsbrieven 
Bijgesloten bij deze brief treft u aan de aanbevelingsbrieven van drie leden van de 
Noordwijkse: 

1. Matthijs Dols - Mentor / Ondersteuner 1, Lidcode: DOLS2  
2. Jan Stroeve - Ondersteuner 2, Lidcode: STRO1  
3. Edzard Gelderman - Ondersteuner 3, Lidcode: GELD.  

Mocht u nadere vragen hebben over deze brief, dan ben ik graag beschikbaar per 
telefoon op 06-12145449 of per email op  victor.devlaanWhoganlovells.com. 

Hartelijke groet, 
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Victor de Vlaam 
Van Breestraat 34 
1071 ZP Amsterdam 
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