
Ellen is vanaf het begin van de oude baan en daarna nieuwe baan al4jd ac4ef geweest binnen de 
vereniging. Zij hee9 zi;ng gehad in diverse commissies, waaronder HaReCo, Wedstrijdcommissies, 
automa4seringscommissie, compe44ecommissie en nieuwe ledencommissie. Dan wel als lid of als 
voorziDer. Vooral de HaReCo in het vroege begin leverde veel werk op toen er nog veel kaarten 
ingevuld moesten worden en gecontroleerd. Samen met Jan Verdonk hee9 zij de eerste 
automa4sering opgeleverd. Bij de wedstrijdcommissies hee9 zij vele wedstrijden geleid en prijzen 
uitgedeeld. Jarenlang is zij de captain van dames 1 geweest en daardoor betrokken geweest bij de 
compe44ecommissie.  

Door haar ac4eve houding in de vele commissies kennen heel veel mensen binnen de vereniging haar 
en zij kent heel veel leden. Niet in de laatste plaats omdat ze ook al jaren theorielessen gee9 aan 
nieuwe leden. Vroeger deels buiten, nu vooral binnen digitaal. Daarmee kon zij ook haar didac4sche 
vaardigheden eer aandoen. In de privé sfeer was haar echtgenoot niet al4jd Nico maar de man van 
Ellen. Geen Pa Wasserman maar de schoonvader van Ellen.  

Na een periode van geen commissies zit zij nu alweer een 4jd in de HaReCo. Voor regels en uitleg 
kom je bij Ellen. Zij regelt samen met Peter Pelt regel quizes en speciale regelavonden voor 
compe44eteams. Bij de NGF manifesteert Ellen zich ook door haar zi;ng in voorheen HaReCo en nu 
de Wedstrijdcommissie. Zij is na4onaal referee en ook regelma4g wedstrijdleider. Zij hee9 hierdoor 
goede connec4es bij de NGF, bij de verschillende banen en wedstrijden.  

Op dit moment zet zij zich in voor de toekomst van de vereniging door zi;ng te hebben in de 
commissie Heemskerkse 2.0. Zij is toegankelijk, kri4sch en opbouwend. Voor de baancommissie is zij 
een belangrijk adviseur door haar meer dan uitgebreide kennis over banen, opbouw banen en de 
daarmee verbonden regeltechnische zaken. 

Daarnaast vindt zij ook nog 4jd om zelf niet onverdienstelijk te golfen. Dan wel echt om te winnen. 
Vele malen clubkampioen, hcp 4,0,  maar ook zeker met vaste maatjes voor de gezelligheid. De lijst 
van Ellen’s inzet voor de vereniging is indrukwekkend. Tot op de dag van vandaag is zij voor velen een 
vraagbaak. Het is dan ook voor het bestuur evident om haar voor te dragen als lid van verdienste. 


