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Bentveld, 25 april 2022 

 

Betreft: voordracht Chris van der Salm als aspirant lid NGC 

 

Geachte leden van de Aanname, Ballotage en Advies Commissie, 

Chris van der Salm heeft mij gevraagd om hem te ondersteunen in zijn verzoek tot lidmaatschap van 

onze mooie club. Dat doe ik met alle plezier. Chris is met zijn clubgevoel een aanwinst voor iedere 

club, maar met zijn gevoel voor humor en zijn positieve kijk op het leven zal hij bij de Noordwijkse 

ook in en rond het clubhuis van waarde blijken.  

Chris is ondernemend in zijn werk, dat moge duidelijk zijn, maar ook als vrijwilliger is hij bij FC Lisse 

zeer actief geweest is verschillende functies, waarbij hij als strateeg de lijnen uitzet, als regelaar het 

vuile werk opknapt en als motivator een aanjagende rol speelt bij het in stelling brengen van 

vrijwilligers. Einde van dit jaar zit zijn huidige termijn er op en het is mijn verwachting dat hij een 

dergelijke betrokkenheid maar al te graag wil voortzetten bij onze golfclub. 

Op sportief vlak moet ik toch vooral denken aan onze vakanties op Curaçao. Als Corine en ik op 

Curaçao zijn, dan zijn Chris en Natascha er eigenlijk ook altijd en spelen we meerdere keren op de 

‘Old Quarry’, de mooiste baan van Curaçao. Dat sluiten we dan maar al te graag af op hole 19 met 

een biertje en een hapje, zo moet het leven zijn en daar ligt ook de basis van de wens om lid te 

worden van de Noordwijkse. Die combinatie van natuurschoon, sportiviteit en gezelligheid kun je ook 

bij ons vinden! 

Het moge duidelijk zijn dat ik het fijn zou vinden als Chris lid zou worden van onze club en ik hoor het 

graag als deze aanbeveling nog toelichting behoeft. 

Met sportieve groet, 

 

Bas Vos 

Bentveld 

06 20019183 

 


