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2204 AL  Noordwijk 
 
 
Rijnsburg, 26 april ’22 
 
 
Geachte leden van de Aanname- en Ballotage Advies Commissie,  
 
Al meer dan vijftien jaar ben ik lid van Golfvereniging de Vijf Margen. Ik ben daar met grote 
regelmaat aan het spelen of aan het oefenen. Maar het liefste loop ik, waar en wanneer het 
maar kan, 9 of 18 holes op een grote baan. Daar beleef ik toch echt het meeste plezier aan. 
Om die reden wil ik me graag, met evenveel enthousiasme als de afgelopen jaren, kandidaat 
stellen voor het lidmaatschap van de Noordwijkse Golfclub.  
 
Zelf sport beoefenen of anderen plezier laten beleven aan sport loopt als rode draad door 
mijn leven. Ik speel zelf, coach of organiseer (sport)evenementen. Ik vind het leuk om een 
actieve bijdrage te leveren aan het verenigingsleven. Dat heb ik onder andere bij de Vijf 
Margen gedaan voor de jeugd. En dat doe ik daar nu nog steeds door het organiseren van 
het jaarlijkse “Oktober” toernooi. Vraag gerust aan Jeanine Gelevert of Marcel Menger 
hoeveel plezier mensen aan dit toernooi beleven. Mocht de jeugdcommissie, 
sponsorcommissie of een andere commissie van de Noordwijkse Golfclub ondersteuning 
nodig hebben dan wil ik me daar zeker graag voor inzetten.  
 
Na ruim dertien jaar voor een Noordwijks reclamebureau te hebben gewerkt heb ik in 2014 
de stap gezet om het in Haarlem gevestigde bedrijf Ratio Design & Communicatie over te 
nemen. Een full-service reclamebureau met een mooi portfolio aan klanten in een brede 
diversiteit aan branches. 
 
In mijn zakelijke, privé en sociale netwerken kom ik veel leden van de Noordwijkse Golfclub 
tegen. Dat is, naast natuurlijk de prachtige baan, nog een duidelijke motivatie om juist voor 
de Noordwijkse Golfclub te kiezen als vereniging. Ik weet zeker dat ik me door hun 
begeleiding en ondersteuning snel thuis zal voelen.  
   
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Robert Bannink  
 


