Het is goed dat langs virtuele weg toch gesproken is
met een twintigtal leden en dat duidelijk is
geworden welk effect deze tijd op hen heeft. Via
een nieuwsbrief is dit nog verder uitgediept. In het
Corona-programma dat nu hopelijk bij de
Eindejaarsbijeenkomst op 18 november a.s. kan
worden uitgevoerd wordt hierop teruggekomen.
Dan kan ook met leden worden besproken wat ze in
deze bijzondere tijd van hun club verwachten en
wat de club kan betekenen voor leden die actief zijn
in sectoren die nu onder druk staan, zoals de
cultuur.

Bestuur verslag CDF 2020.
Het jaar 2020 zal de boeken in gaan als een
uitermate bijzonder jaar. Wat voor CDF op 5 maart
begon met een prachtige en drukbezochte Galaavond zal op 18 november eindigen met een digitale
Algemene Ledenvergadering. Het Coronavirus zette
alles op z’n kop, wat ertoe leidde dat fysieke
bijeenkomsten niet door konden gaan en contacten
nagenoeg alleen digitaal konden plaatsvinden.
Ondanks het virus is geprobeerd zo goed als
mogelijk door te gaan met de werkzaamheden. In
het navolgende wordt verslag gedaan van de
werkzaamheden van het bestuur tot en met 30
oktober 2020.

Op 10 maart vond overleg plaats met het voltallige
College van Gedeputeerde Staten. Daarbij werd
bevestigd dat het nu zaak is om de handen uit de
mouwen te steken en te kijken welke kansen de
Coronacrises mogelijk voor Fryslân kan hebben.
Ontstaat er een trek van de Randstad naar de
regio’s? Keren Friezen om útens met jonge gezinnen
weer terug naar it Heitelân, om hier te kunnen
wonen, werken en studeren? Hoe kan Fryslân
daarop
inspelen
met
woningbouw
en
voorzieningen. Deze vragen spelen ook bij de Fryske
Ambassade en zijn van belang bij hoe Fryslân zich
buiten de provinciegrenzen kan en moet etaleren.
Uit eerde dit jaar gepubliceerde artikelen in de LC
blijkt dat Friese identiteit moeilijk is te vatten. Ook
bleek daaruit dat Fryslân in vergelijking met andere
provincies in Den Haag onvoldoende zichtbaar is.
Tegen die achtergrond is het moeite waard om nog
eens te kijken naar het onderzoek dat op de Aalto
University in Finland is uitgevoerd naar netwerken
in Fryslân.

Algemeen
Na de succesvolle reis naar Helsinki stond het
bestuur in januari vol ambities klaar om in 2020
verder te gaan op de ingeslagen weg. Het ledental
was gegroeid naar 71 leden en er lagen mooie
initiatieven om mee aan de slag te gaan. Helaas
heeft het Covid-19 Virus roet in het eten gegooid.

Leden
In 2020 had CDF 71 leden. In totaal konden tien
nieuwe leden worden bijgeschreven, t.w. Arnold de
Jong (Fritom Group), Douwe Zeldenrust
(Keunstwurk), Harm van der Ploeg (Koninklijke
Tichelaar B.V.,) Jan Maarten Jan Nuijens (Kwadrant
Groep), Steven Sterk (Noordboek Bornmeer),
Douwe Snoek (Snoek Puur Groen), Dennis Gijsman
(Van Vuuren), Wim Kleinhuis (Veiligheidsregio
Fryslân), Harry van Dallfsen (Wafilin Systems B.V.)
en Anke Huizenga (ZuidOostZorg).

Na het succes van het gala-evenement begin maart
moesten alle evenementen in 2020 worden
afgelast. Als netwerkclub is het wrang dat de leden
elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten. Daar staat
tegenover dat veel leden hun aandacht op dit
moment ook op andere zaken richten en minder
gefocust zijn op het bijwonen van bijeenkomsten.
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Daarnaast heeft Jeanine de Vries-Zwart (EUROstyle
B.V.) de plek van Anne Jan Zwart ingenomen, is Dina
Boonstra (NOM) op de plek van Siem Jansen
gekomen, heeft Avine Fokkens (Provincie Fryslân)
de plaats van Klaas Kielstra overgenomen en is Jan
van Iersel (Hogeschool VHL/Van Hall Leeuwarden)
de plek van Diane Keizer-Mastenbroek gekomen. In
2020 heeft een lid de club verlaten, t.w. Ad Peek
(Boekhandel Van der Velde/opzegging).

Bernard Maarsingh, Sybrand Buma, Wim Kleinhuis,
Jelmer Algra en Sieger Dijkstra. De werkgroep
Fryske Ambassade, bestaande uit Gerlof Reijneker,
Hans-Paul van der Snee en Sjouke Tjalsma, heeft
zich beziggehouden met de verdere invulling
daarvan. De Coronacrisis heeft echter gezorgd voor
vertraging.

Vergaderingen en bijeenkomsten

Eindejaarbijeenkomst CDF 2019

Activiteiten

In 2020 zijn zes reguliere bestuursvergaderingen
gehouden. Er is vergaderd op 30 januari, 6 april,
1 juli, 25 augustus en op 27 oktober 2020. Daarnaast
heeft op 25 augustus het jaarlijkse ‘Pindaoverleg’
plaatsgevonden, waarin het bestuur in een
informele setting heeft gesproken over het
functioneren van de club, de gevolgen van de
Corona-crisis en over de activiteiten van CDF in
2021. Twee vergaderingen zijn digitaal via Teamsverlopen.
Voor woensdag 18 november a.s. staat in het
Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden de
Eindejaarbijenkomst 2020 met de Algemene Leden
Vergadering 2020 gepland. Gedurende het jaar is
door de bestuursondersteuner een aantal keren
overleg gevoerd met de voorzitter en met de
penningmeester.
Op donderdag 8 oktober kon de Rede fan Fryslân,
uitgesproken door Carola Schouten, vicepremier en
minister van LNV, digitaal worden gevolgd.

Gezien het thema Circulaire Economie dat het
afgelopen jaar centraal heeft gestaan bij CDF vond
de Eindejaarbijeenkomst CDF 2019 plaats in het
nieuwe Energie Kenniscentrum Leeuwarden. Een
werkgroep bestaande uit Gerrit Baarda, Wiebe
Wieling, Emile Stuy en Jelle Boorsma had een
interessant programma voor de avond opgezet die
op woensdag 20 november 2018 plaatst vond.

Werkgroepen

Naast de Algemene Leden Vergadering 2019 stond
er een discussie over circulaire economie op het
programma. Circa 40 leden hadden zich aangemeld
om daarbij aanwezig te zijn.
De avond begon om 17.45 uur met de
ledenvergadering. De voorzitter sprak van een
spannende avond, omdat het nieuwe bestuur voor
de eerste keer verantwoording moest afleggen
over het gevoerde beleid en omdat het plan van
aanpak voor de Fryske ambassade zou worden
gepresenteerd.

In 2020 waren drie werkgroepen actief. De
werkgroep Gala Evenement 2020 bestond uit Oeds
Bijlsma en Klaas van den Berg.
De werkgroep Zakendiner CDF 2020 bestond uit
Sietze Kijlstra en Carlo Segers. Helaas kon die niet
doorgaan. De werkgroep
heeft zich daarna
beziggehouden met de extra Coronabijeenkomst
die voor 15 september gepland stond. De
Eindejaarbijeenkomst CDF 2020, bestaande uit Kris
Callens, Gerrit Baarda en Carlo Segers, heeft de
Coronagespreksgroepen
voorbereid.
Daarbij
hebben zij de hulp ingeroepen van Anke Huizenga,
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Voor enkele leden was het ook een spannend
avond, omdat zij voor het laatst aanwezig waren
bij een activiteit van de club.

en het door ontwikkelen van de club tot de statuur
die het nu heeft. Hij overhandigde haar een unieke
‘mengkom’, die speciaal gemaakt was door Lies
Huet van Lies Keramiek, en een bijpassend boekt
bloemen.

Na de presentatie door Koen Haringa van het
concept projectplan Fryske Ambassade 2020-2022
werd onder leiding van Ronnie Overgoor verder
ingezoomd op het plan.

Na de ledenvergadering werd met Douwe Faber
een korte rondgang gemaakt door het Energie
Kenniscentrum.
Onder leiding van gespreksleider Ronnie Overgoor
vond daarna nog een geanimeerde discussie plaats
over circulaire economie. Onder meer werd
gesproken over hoe urgent het probleem van
klimaatsverandering op mondiaal niveau wordt
gevoeld. Daarna werd op bedrijfsniveau gesproken
over de aanpak van de problematiek en werd
onderling uitgewisseld hoe bedrijven en
organisaties daarmee bezig zijn. Tot slot werd
ingegaan op de wijze waarop de leden persoonlijk
kunnen bijdragen aan het oplossen van de
problemen. Het slotwoord was voor de
Commissaris van de Koning en beschermheer van
CDF, de heer Brok.
Bij het duurzame buffet, dat bestond uit regionale
producten, werd nog lang na gesproken over de
avond Omstreeks 21.30 uur werd de avond
afgesloten en kon iedereen voldaan huiswaarts
keren van een boeiende Eindejaarbijeenkomst.

Na een levendige discussie werd besloten om het
plan verder uit te werken en de concrete uitkomst
daarvan voor goedkeuring aan de leden voor te
leggen. Dat geldt eveneens voor de besteding van
de daarvoor opgenomen bedragen op de begroting
2020. Daarna stond de Statutenwijziging op de
agenda. Besluitvorming daarover werd uitgesteld,
omdat er nog geen duidelijkheid was van de
Belastingdienst. De leden stemden verder in met
het Bestuursverslag 2019 en de Jaarrekening 2018.
Ook het programma voor 2020 en de bijbehorende
begroting 2020 kon rekenen op instemming.
Daarna kon de voorzitter het woord richten tot
Diane Keizer-Mastenbroek die afscheid nam van
het bestuur en van de club.

Gala-Evenement 2020
Op donderdag 5 maart 2020 vond in
Stadschouwburg De Harmonie in Leeuwarden het
Gala Evenement CDF 2020 plaats. Bijna 400 gasten
afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid,
kennisinstellingen en uit de cultuur en sport waren
in galakleding aanwezig bij het grootste gala van
Fryslân. Hoewel het er even op leek dat het
Coronavirus het Gala mogelijk plat zou leggen, kon
het gelukkig toch doorgang vinden.

Hij roemde haar inzet en dankte haar voor het
vertrouwen en voor de fijne en leerzame
samenwerking en voor haar belangrijke aandeel in
het herstarten van de Club Diplomatique Fryslân
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Na een gezellige ontvangst in foyer van De
Harmonie sprak de Commissaris van de Koning, de
heer Brok, als beschermheer van CDF, de gasten

Na het diner werd in de Rabobank de show Music,
Maestro! van Dominic Seldes bijgewoond, die een
exclusief optreden voor de CDF verzorgde. In een
uur durend programma kwamen, doorspekt met
Engelse humor van de maestro, verschillende
muziekstijlen voorbij. Ook konden enkele gasten
hun muzikale kwaliteiten op het podium ten gehore
te brengen en kreeg gedeputeerde Avine Fokkens
de kans haar dirigeertalenten te tonen. Dankzij de
hoge waardering van jurylid Jan Baljeu slaagde zij
daar glansrijk in.
Aansluitend was het tijd voor het dessert dat door
jonge dansers met een wervelend optreden werd
geopend. Het bleef daarna nog lang druk en gezellig
in de foyer. Met de shuttledienst, wederom
verzorgd door autobedrijf Bourguignon, werden de
gasten teruggereden naar de parkeerkelder en
konden zij de thuisreis aanvaarden.

toe. Wegens verplichtingen in Luxemburg kon hij
zelf niet aanwezig zijn. In een videoboodschap gaf
hij aan het jammer te vinden dat hij niet aanwezig
kon zijn. Verder roemde hij de club als verbindend
platform in Fryslân, waarvan het gala een mooi
voorbeeld was, en wenste hij alle gasten een mooie
avond toe.

Zakendiner CDF 2020
Vanwege de Coronacrisis kon het Zakendiner, dat
voor de maand mei gepland stond, geen doorgang
vinden. Ter vervanging is geprobeerd om op 15
september 2020 een extra bijeenkomst te
organiseren over het thema Corona. Helaas kon ook
deze bijeenkomst, die gehouden zou worden in het
Natuurmuseum Fryslân, geen doorgang vinden
vanwege de aangescherpte RIVM-maatregelen.

Op het grote podium van Aegon Zaal stonden
daarna maar liefst 50 prachtig gedekte tafels klaar.
In zijn openingswoord ging Gerlof Reijneker,
voorzitter van CDF, in op de meerwaarde van
samenwerking tussen de triple helix en de rol van
CDF daarbij.
Ook pleitte hij ervoor om afscheid te nemen van de
Friese bescheidenheid en wat meer lef te tonen bij
het uitdragen van de kwaliteiten van Fryslân. Om
het duurzame karakter avond in praktijk te brengen
bestond het diner, uitgeserveerd door jonge
talenten uit de horeca, uit vergeten groenten en
gerechten die waren gemaakt van streekproducten.
Als intermezzo lieten twee jonge danstalenten hun
kunsten zien. Het diner werd afgesloten door
Marijke Groenewoud, gastvrouw en directeur van
Stadsschouwburg De Harmonie. Daarbij zette zij de
jonge talenten en de onderwijsinstellingen die aan
de avond hadden meegewerkt letterlijk in de
spotlights.

Eindejaarbijeenkomst CDF 2020
Voor woensdagavond 18 november stond in
Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden de
Eindejaarbijeenkomst gepland. Ook die zal helaas
niet kunnen doorgaan vanwege de RIVMmaatregelen. Besloten om de Eindejaarbijeenkomst
digitaal uit te voeren, waarbij de leden vanuit huis
of kantoor de bijeenkomst kunnen volgen. Naast de
jaarlijks Algemene Leden Vergadering staan
groepsgesprekken over de Coronacrisis op het
programma, waarbij gesproken zal worden over de
thema’s ‘de tweede golf’, ‘Economische Weerstand’
en ‘Leiderschap” Verder zal afscheid worden
genomen van Oeds Bijlsma die zes jaar deel heeft
uitgemaakt van het bestuur.
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Contacten

Communicatie

-Op dinsdag 10 maart heeft het bestuur een
lunchoverleg gehad met het voltallige College van
Gedeputeerde Staten. Gesproken is over Circulaire
economie, de Fryske Ambassade, de Beleidsbrief
Economie en het project Wolkom thús.

Website –De website van de club is in 2020
regelmatig bijgewerkt en van nieuws voorzien.
Nieuwsbrieven - Naast het actueel houden van de
website zijn in 2020 twee nieuwsbrieven
uitgebracht. Via Mailchimp zijn in januari en begin
oktober Nieuwsbrieven verstuurd. Hiermee worden
de leden op de hoogte gebracht van de activiteiten
van de club.

-Op zaterdagmiddag 20 juni was het bestuur met
partners te gast op een informele ontvangst bij de
Commissaris van de Koning thuis in Frentsjer.

LinkedIngroep CDF - Om de onderlinge
communicatie tussen de leden verder te
bevorderen is medio 2019 een besloten
LinkedIngroep CDF geopend. Hier kunnen leden
nieuws over hun bedrijf of organisatie en
uitnodigingen voor bijeenkomsten met elkaar
delen. Aangezien de nieuwsbrieven van CDF
hiervoor geen ruimte bieden is deze besloten groep
opgericht. Wie tot de groep toegelaten wil worden
kan dat kenbaar maken bij het secretariaat.
Leeuwarden, 27 oktober 2020.
Verzoeken om ondersteuning.
Dit jaar is één verzoek ontvangen van het JINC
Leeuwarden voor ondersteuning van het project
Baas van morgen. Gelet op de bijzondere
omstandigheden vanwege het Coronavirus,
waarvan ook kinderen in een achterstandssituatie
de nodige last van hebben ondervonden en gezien
het feit dat nagenoeg alle activiteiten van CDF geen
doorgang konden vinden heeft het bestuur na
ampele overweging besloten in dit bijzondere geval
een uitzondering te maken. Het gevraagde bedrag
is ten laste gebracht van de post Zakendiner CDF
2020.
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