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Betreft: motivatiebrief aanmelding seniorlid 2023 
 
 
 
 
Geacht bestuur en leden van de ABAC, 
 
Met veel genoegen maak ik mijn interesse kenbaar voor het Senior lidmaatschap van 
de Noordwijkse Golf Club.  
 
Ik golf nu zo’n 25 jaar  -sinds 2011 als lid van de Rosendaelsche Golfclub, later als 
tweede club tevens het lidmaatschap van de Golfclub Heelsum-  en vooral de 
afgelopen jaren ben ik meer tijd aan deze prachtige sport gaan besteden. 
 
Momenteel woon ik nog met Visnja, mijn echtgenote, in Oosterbeek. Nu onze twee 
kinderen Oosterbeek verlaten hebben voor hun studies, keren wij terug naar de 
Randstad. Tot eind 2009 woonden wij in Den Haag en in oktober van dit jaar 
betrekken wij ons nieuwe appartement aan de Rembrandtweg in Noordwijk. 
 
Vanzelfsprekend wil ik ook na onze verhuizing naar Noordwijk de golfsport blijven 
beoefenen, de reden voor deze aanmelding. Visnja -werkzaam als lector in het hoger 
onderwijs in Nederland en Italie- is overigens eveneens in 2011 lid geworden van de 
Rosendaelsche Golfclub, met destijds als doel de sport actief op te gaan pakken. Zij 
is echter pas vorig jaar met lessen begonnen en de sport nog aan het ontdekken. 
Mogelijk is zij in de toekomst ook geïnteresseerd in het lidmaatschap van de 
Noordwijkse Golf Club. 
 
In het kort zou ik mijzelf beschrijven als een betrokken jurist (Fiscaal Recht 
gestudeerd aan de Rijks Universiteit Groningen, vervolgens als fiscalist gewerkt bij 
o.a. KPMG Meijburg), ondernemer, familieman, die graag een bijdrage levert aan zijn 
omgeving. Sinds de verkoop van mijn bedrijf heb ik daar ook meer tijd voor. 
Weliswaar ben ik nog zeer actief als ondernemer / investeerder, maar niet meer in de 
dagelijkse operaties. 



Naast golf beoefen ik met veel plezier vele andere sporten in binnen- en buitenland. 
Tennis is daarvan de sport waar ik -na golf- de meeste uren aan besteed. Voor de 
Oosterbeekse Tennis Vereniging (OTV) heb ik met veel plezier 8 jaar in het bestuur 
gezeten; ik was verantwoordelijk voor de portefeuille Accommodatie en ben ook 1,5 
jaar waarnemend voorzitter geweest. In ‘mijn’ periode is het tennispark geheel 
vernieuwd en het clubhuis winterbestendig gemaakt en gerenoveerd.  
 
Ik zou het geweldig vinden om vanuit mijn nieuwe woonplaats Noordwijk de golfsport 
te gaan beoefenen met als basis de Noordwijkse Golf Club. Heel graag licht ik mijn 
interesse en motivatie nader toe in een persoonlijk gesprek. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Robert-Jan Schampers 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
 
Brief Mentor / Ondersteuner Cees Dirkzwager (DIRK1) 
Brief Ondersteuner Peter Jan Rubingh (RUBI1) 
Brief Ondersteuner Stephan Stokkermans (STOK1) 
 
 
 


