Welkom!
Een van de goede gebruiken van onze vereniging is dat nieuwe leden niet alleen snel in de groep worden opgenomen
alsof ze altijd al onderdeel uitmaakten van de club, diezelfde nieuwe leden krijgen ook allemaal de kans zichzelf voor
te stellen aan de verzamelde leden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. Aangezien deze vorig jaar niet door kon
gaan, en het er alle schijn van heeft dat we dit jaar niet verder komen dan een digitale ALV, maar we wel een aantal
nieuwe leden hebben mogen verwelkomen, hebben we onze nieuwe (en iets minder nieuwe) leden die nog geen ALV
mochten meemaken, verzocht om zichzelf even kort te introduceren.
Op 18 mei jl. hebben Annette de Jong, Anton Kuijntjes, Hannie Verhoeven, Michiel van Kleef, Natasja Weber en
Simon Keijzer zich al voorgesteld.
De NVGJ heet wederom twee nieuwe leden van harte welkom op onze club!
MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN?
Elaine de Boer

Twee rode draden lopen door mijn werkende en sportende leven; schrijven en alles met een
bal. Na de School voor de Journalistiek in Utrecht heb ik 17 jaar bij tal van kranten gewerkt,
als verslaggever en later parlementair journalist bij de Haagsche Courant, ANP, Telegraaf en
Volkskrant. Veel gereisd en nog meer geschreven. Van IRT-affaire en Betuwelijn, tot gekke
koeienziekte en de periode Fortuyn. Met een eega en zoontje van 5 thuis, maakte ik in 2003 de
pragmatische overstap naar communicatie bij het Rijk. Hoopte op iets regelmatiger
werktijden. In een periode van 13 jaar ‘versleet’ ik als woordvoerder en hoofd
persvoorlichting zeven ministers. Opnieuw informatie helder en begrijpelijk maken voor de
media en hun lezers en kijkers. Sinds 4 jaar doe ik interim-klussen binnen het Rijk op tal van
terreinen en schrijf voor een aantal ideële organisaties. Dan de bal; vanaf 7 jaar ben ik
veelvuldig te vinden op de tennisbaan, het hockeyveld (inmiddels gestopt) en sinds 3 jaar ook
op de golfbaan. Heerlijk buiten, met vrienden en vriendinnen, ontspannen en toch ook gaan voor de overwinning.
Inmiddels is zoon Thymen al even aan het studeren in Delft en zijn Hans en ik deels (wel pied a terre voor het werk)
verhuisd van Den Haag naar Kootwijk op de Veluwe. Daar heb ik een heerlijke homecourse gevonden in de Veluwse
Golfclub in Hoog Soeren. Het was Sonja van de Rhoer die mij attent maakte op de NVGJ en me onlangs mee vroeg.
De eerste kennismaking met een beperkt deel van de club op Schloss Moyland was een zeer aangename. Ik zie ernaar
uit de komende tijd ook de andere leden van de vereniging te ontmoeten en samen met jullie te spelen.
Roland J. Reinders

Ik ben fotograaf sinds 1994. Heb de opleiding gevolgd aan de School voor Fotografie (toen
nog) in Den Haag. Tegenwoordig de KABK.
Ik werk nog steeds met heel veel plezier in de wereld van de fotografie.
Ik fotografeer mensen van diverse pluimage.
Bekende en onbekende Nederlanders voor verschillende media en omroepen.
Daarnaast fotografeer ik boeken vol met sokken breiende mannen en hakende vrouwen.
Af en toe een uitstapje naar bijvoorbeeld een Vietnamees kookboek.
Een groot plezier naast mijn werk is golfen. En snookeren.
Toen ik onlangs werd uitgenodigd om mee te doen door Hélène met een toernooi op de Haar
en meegedaan heb, vond ik dat zo leuk dat ik heb besloten om lid te worden van de NVGJ.
Dit geeft mij, als witte GVB ‘er, kansen om op meerdere banen te spelen met leuke en
gezellige (heb ik ervaren ;)) mensen.
Ik kan als zzp’er me niet altijd inschrijven voor toernooien die voorgesteld worden maar ik probeer zo veel mogelijk
mee te doen.
Het lijkt me erg leuk om jullie allemaal te gaan ontmoeten en om mooie en gezellige rondes te gaan spelen.

