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Aanbeveling Marilene Verver - de Soet 

Geachte Commissie, 

Marilene benaderde mij om haar aanvraag voor het lidmaatschap van de 
Noordwijkse Golf Club te steunen. Dat doe ik graag met onderstaande motivatie 
waarom juist zij een uitstekend lid van onze vereniging zal worden. 

We hebben haar leren kennen toen onze kinderen bij elkaar in de klas kwamen op 

de basisschool, ruim 15 jaar geleden. Er zaten uiteraard veel meer kinderen in die 
klassen. Alleen zijn hun ouders on~ niet bij gebleven in de figuurlijke en letterlijke 
zin. Marilene maakt overal iets meer en beters van. Iedere ontmoeting is altijd 
hartverwarmend en intens gezellig. Onze gezinnen hebben hele mooie 
herinneringen aan de sportvelden van Oegstgeest, varend op en rond de Kaag en 
zeilend in Griekenland. En op de Noordwijkse speel ik al jaren met veel plezier 
samen Presidents Cup met Edwin, de man van Marilene. 

Marilene zet zich altijd met veel energie en overtuiging in voor haar directe 
omgeving. Op school was Marilene altijd beschikbaar om bij te springen en 
betrokken bij de ouderraad. Ze heeft ook diverse commissies en een 
bestuursfunctie gedaan van de lokale tennisvereniging OL TC. Daarnaast heeft zij 
een eigen winkelbedrijf en drie kinderen grootgebracht, die nu het ouderlijk huis 
(hebben) verlaten. Waarvan Quinten dit jaar aspirant-lid van NGC is geworden. 

Er komt bij haar nu weer meer tijd voor golf. Want Marilene is ook in sport 
ambitieus, leergierig en energiek. Dat was tennis de afgelopen jaren, wat nog te 
combineren was met alle andere activiteiten. Zij is een geduchte tegenstander met 

tennis, en de gedroomde team/dubbelgenoot. Dat zal in golf niet anders zijn. 

Ik kan om voorgaande redenen Marilene van harte aanbevelen voor lidmaatschap 
van onze geweldige vereniging. Wij zullen dan in alle opzichten veel plezier aan 
haar gaan beleven, en zij aan ons. 

Hartelijke groet, 

~ 
Jurriaan Pröpper (PROPl) 


