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Geachte heer, mevrouw,  

In navolging van onze aanmelding van vorig jaar zenden wij u ons verzoek tot lidmaatschap 
van de Noordwijkse. Wij zouden graag uitgenodigd worden door uw club om samen te lid te  
worden. We zouden ook de mogelijkheid willen onderzoeken om de kinderen mee te nemen 
op dit avontuur. Onze kinderen zijn 19, 17 en 9 jaar oud. Alle drie zijn ze vorig jaar 
enthousiast begonnen met lessen. 

Golf en Noordwijk  

Nu onze jongste niet meer zo heel klein is, krijgen wij weer wat meer ruimte in onze schema’s 
om actiever te gaan golfen. Omdat wij beiden regelmatig via ons werk op de Noordwijkse 
hebben mogen spelen, hebben we kunnen zien wat een prachtige baan dit is, waar wij heel 
graag actief lid van zouden zijn. Imke heeft de afgelopen jaren via haar werkgevers een 
bedrijfslidmaatschap gehad (tot 2021 ABN AMRO en nu SpencerStuart). Bovendien heeft 
Noordwijk een speciale plek in ons gezin, omdat we sinds 2014 een weekendhuis hebben 
vlakbij de baan (Duinweg aan de kant van de Duinen).  

Wij zijn van plan om samen te golfen maar juist ook om met anderen. We hebben geen 
andere vereniging waar we beiden actief aan sport doen. Imke tennist en Bart doet veel bij 
hockeyclub Amsterdam (AH&BC), maar zonder zelf (nog) actief te hockeyen. Bart fluit vaak 
bij de hockeywedstrijden van onze kinderen. Daarnaast is hij lid van de actieve 
duurzaamheidscommissie.  

Het lijkt ons heerlijk samen meer tijd door te brengen op de club, op de baan en in het 
clubhuis. Als de kinderen ook lid kunnen worden, lijkt ons dat een gezonde manier om elkaar 
gemakkelijk veel te blijven zien als de eersten het ouderlijk nest verlaten.  

Door de jaren heen, hebben wij van zeer veel bekenden gehoord dat ze lid waren van de 
Noordwijkse. Veel meer dan van enige andere golfbaan. Voor ons lijkt dat een bevestiging te 
zijn dat we ons thuis zouden voelen op de club.  

Bart is reeds op zijn dertiende met golf begonnen ben, zijn handicap staat nu op 17. We 
verwachten dat bij meer geregeld spelen en af en toe les nemen, handicap 12-15 ook in zicht 
kan komen. Imke is 20 jaar geleden begonnen, maar toen de kinderen jonger waren heeft ze 
veel minder gespeeld dan ze zou willen. Haar handicap gaat nu weer omlaag. Het is nu 25. Zij 
is recent uitgenodigd lid te worden van een bekende groep vrouwelijke executives die 
maandelijks samen golfen, al met al zal haar handicap ook omlaag gaan, zeker nu ook onze 
kinderen spelen.  

Onze achtergrond 

Bart is sinds 2007 partner bij PwC. Hij houdt zich onder andere bezig met de vraag hoe 
Nederland komt tot leefbare wijken waarin duurzaamheid, technologie en sociale cohesie 
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hand in hand gaan met de vraag waar woningen, commercieel en maatschappelijk vastgoed 
gebouwd gaan worden. Ook is hij, samen met enkele andere partners, bezig met een 
essentieel intern project om (de moeilijkheid van) samenwerking tussen disciplines beter te 
begrijpen en de effectiviteit van samenwerking te vergroten. Bart is daarnaast nog voorzitter 
van de Stichting Vrienden van het Vondelpark. 

Imke heeft het afgelopen jaar de overstap gemaakt van ABN AMRO naar de executive search 
specialist Spencer Stuart. Zij heeft gedurende 20 jaar bij diverse banken gewerkt – ING, 
JPMorgan en ABN AMRO – en is daar opgeklommen tot Hoofd van Large Corporate 
Coverage Benelux, waarna zij vond dat zij grotere impact kan maken in haar huidige rol, 
waar ze samen met Ger Scholtens de business voor de financiële sector in Nederland leidt. 
Naast haar betaalde werk zit Imke in de werkgroep ter bevordering van de Sponsoring van 
het Concertgebouw in Amsterdam. Verder is zij voorzitter van de Stichting Vrienden van de 
Cornelis Vrij School, nadat zij voorzitter van het bestuur van deze school is geweest.  

Ons verzoek 

Wij verzoeken u om onze aanmelding voor uw club in aanmerking te nemen. Nadat het vorig 
jaar niet is gelukt zijn wij nu onverminderd enthousiast om lid te worden. Vandaar dat wij 
opnieuw onze referenten hebben gevraagd voor ons lidmaatschap in te staan. Gezien het feit 
dat wij veel tijd doorbrengen in ons weekendhuis in Noordwijk, zien wij ook voor ons dat we 
nog vele jaren plezier kunnen hebben van ons lidmaatschap bij de Noordwijkse.  

Evenals vorig jaar hebben wij als mentoren Joost van Ravenstein en Dem Graaff, en onze 
andere referenten zijn Boy Salverda, Bart Hoevers, Vanessa Hart en Femke Peters.  

Uiteraard zijn wij gaarne bereid met u in gesprek te gaan en mogelijke vragen om enerzijds 
kennis te maken, en anderzijds u meer achtergrond te geven over onze wens om lid te 
worden.  

Bij voorbaat dank voor uw tijd, wij zien uit naar een kennismaking. 

Hartelijke groet, 

 

Imke van den Heuvel    Bart Kruijssen  
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Verkorte CVs 

 

Bart Kruijssen 

Opleidingen:   Fiscaal Recht – Rijksuniversiteit Leiden 1996 

   Master of Real Estate – UvA 2003 

 

Werkervaring:  Arthur Anderson – Deloitte, Amsterdam, Londen, NY 1996-2006 

   PricewaterhouseCoopers – NY, Amsterdam 2006 – heden 

 

 

Imke van den Heuvel 

Opleidingen:  Fiscaal Recht – Rijksuniversiteit Leiden 1997 

   MBA Finance & Investments – Baruch CUNY 2007 

 

Werkervaring:  PricewaterhouseCoopers Amsterdam 1997 – 2000 

   ING Bank Amsterdam 2000 – 2004 

   JPMorgan NY 2007 – 2010 

   JPMorgan Amsterdam 2010 – 2014 

   ABN AMRO Amsterdam 2014 – 2021 

   SpencerStuart International 2021 – heden 
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