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Geachte Aanname- en Ballotage Advies Commissie,  

Graag  onderbouw ik via deze brief mijn motivatie voor een lidmaatschap van de Noordwijkse Golf 

club.  

Ik word graag lid van de Noordwijkse vanwege de fantastische locatie en de uitdagende linksbaan, 

maar vooral omdat het een club is die goed bij me past.  Dit heb ik gemerkt tijdens de diverse malen 

dat ik op de Noordwijkse heb gespeeld en waarbij ik de sfeer heb kunnen proeven op de golfbaan en 

in het clubhuis. Een verbindende factor is dat ik veel leden ken vanuit diverse invalshoeken; van 

jeugd, studie, sport (hockey/golf) of werk. Kortom, ik voel me thuis op de Noordwijkse!  

Ik golf 16 jaar en heb 13 jaar competitie gespeeld op de Amsterdam Old Course. De laatste jaren 

speelde ik in Dames 1 en was ik captaine. In 2013 heb ik me via landelijke wedstrijden gekwalificeerd 

voor deelname aan de Telegraaf Dunhill Golf Trophy cup op St Andrews, een hoogtepunt in mijn golf 

carrière! Ik heb in diverse commissies gezeten en heb de donderdag golfavond opgezet voor dames 

bij de AOC. Activiteiten die ik ook voor de Noordwijkse zou kunnen verrichten. Sinds dit jaar ben ik 

geen lid meer van de AOC, omdat ik met mijn man ben begonnen met een fietsreis. Ik ben nog wel lid 

van de Utrechtse Golfclub de Pan, maar wil dit lidmaatschap opgeven als ik bij de Noordwijkse lid kan 

worden omdat mijn sociale omgeving zich voornamelijk in Zuid-Holland bevindt. Een groot aantal van 

mijn vrienden is al jaren lid van de Noordwijkse. Ik heb ze leren kennen tijdens mijn studie in Leiden, 

mijn lidmaatschap van Minerva en het sociale, professionele en sportieve circuit in Amsterdam, Den 

Haag en Noordwijk. Ik zou het aantal golfvrienden op de Noordwijkse graag uitbouwen door het 

spelen van competitie, deelname aan wedstrijden en commissies.  

Door mijn omgeving word ik beschouwd als een sociaal persoon, een verbinder, enthousiast en 

gedreven. Professioneel gezien ben ik Officier van Justitie en toezichthouder bij DNB geweest en 

werk ik sinds kort als internationaal consultant straf/bestuursrecht en toezichthouder. Ik geef (o.a.) 

juridische trainingen en advies aan buitenlandse ministeries en magistratuur op locatie of online en 

schrijf voor diverse landen juridische handboeken. Qua hobby’s ben ik actief sporter, maar vind ik het 

ook leuk om events te organiseren, of het nu gaat om golf/fiets/boottripjes of feestjes. Daar zou ik 

me voor de Noordwijkse ook graag voor inzetten.  

Ik ben mij er van bewust dat de Noordwijkse dit jaar een leeftijdsgrens heeft gesteld, naar ik begreep 

vanwege (o.a.) de drukte op de baan. Ik begrijp dit, maar kan u daarin hopelijk enigszins 

geruststellen: ondanks dat ik graag competitie en wedstrijden speel heb ik een drukke werkagenda 

en zal ik ook wegens mijn internationale werkzaamheden veel in het buitenland verblijven. Ik ben 

voornemens dat werk nog lange tijd te doen.  U krijgt met mij als lid er wel een sociaal-actieve, 

ondernemende en sportieve 50er bij!  

Ik hoop dat ik mijn motivatie voldoende heb onderbouwd om te worden uitgenodigd voor een 

persoonlijk gesprek. 

Met vriendelijke groet,  

Nicole Voorhuis  
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