Leeuwarden, 30 april 2020.
Beste leden van CDF,
Het jaar 2020 beloofde in alle opzichten al een bijzonder jaar te worden. Naast de grote
sportgebeurtenissen zoals de Olympische Spelen, het EK-voetballen stond in Fryslân onder
meer het 75-jarig bestaan van het SKS Skûtsjesilen op agenda. Op cultureel vlak stond onder
meer de voorstelling ‘1001 Nacht’ van Tryater op het programma en in Fries Natuurmuseum de
tentoonstelling ‘GIF, oog in oog met giftige levende dieren’. De belangrijkste gebeurtenis is
evenwel dat we in 2020 herdenken dat 75 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog werd
beëindigd en dat we sindsdien in Nederland in vrijheid leven.
Hoe anders is evenwel de huidige realiteit waarin de wereld in de greep van het Coronavirus
verkeert en Nederland zich in een ‘Lock-down’ bevindt die de vrijheid van mensen danig op de
proef stelt. We ondervinden nu allemaal hoe het voelt niet te kunnen gaan en staan waar we
willen, niet te kunnen ondernemen zoals we dat gewend waren en te ervaren dat we niet alles
naar onze hand kunnen zetten.
De crisis die we nu doormaken raakt eenieder en zal ons ook in de komende tijd nog voor
uitdagingen blijven stellen. Gelukkig laten ondernemers, zoals vaker in tijden van crisis, zich niet
uit het veld slaan en proberen ze bedreigingen in kansen om te zetten. Velen van jullie zijn daar
volop mee bezig. Soms alleen, maar vaak ook met anderen. Waar mogelijk probeert de
overheid bij te dragen om de crisis op te vangen. Provincie en gemeenten ondersteunen waar
mogelijk ondernemers met advies en regelingen. Kijk voor meer informatie op
https://www.fryslan.frl/home/coronavirus-covid-19_44322/item/informatie-en-hulp-voorondernemers_21710.html
Duidelijk is dat we alleen met elkaar het Coronavirus kunnen verslaan. Het bedrijfsleven, de
overheid, het onderwijs, cultuur en sport zullen zich gezamenlijk moeten inspannen om Fryslân
sterker uit de crisis te laten komen. CDF, waar al deze geledingen elkaar ontmoeten, kan
vanwege haar unieke samenstelling daarbij een belangrijke rol spelen. Als bestuur zijn we aan
het brainstormen hoe daaraan inhoud kan worden gegeven. Mochten jullie daarvoor suggesties
hebben dan zijn die van harte welkom.
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Natuurlijk hopen wij jullie zo gauw als mogelijk weer te treffen. Dat het Zakendiner niet, zoals
gepland, in juni kan plaatsvinden is wel helder. Doel is om dat naar oktober te verschuiven en
eventueel te koppelen aan de activiteiten rond de Fryske Ambassade. Over de wijze waarop
wordt nog creatief nagedacht. Verder bestaat het voornemen om zo mogelijk in september een
extra bijeenkomst van CDF te wijden aan hoe Fryslân de crisis doorstaat en hoe die kan worden
omgezet in kansen. Na de zomer kan daarover meer duidelijkheid worden gegeven evenals over
de Eindejaarsbijeenkomst CDF 2020. Hopelijk kunnen we op die bijeenkomst, op woensdag
18 november a.s., terugkijken op een bijzonder jaar, waarin we ondanks alle tegenslag sterker
uitkomen.
In ieder geval geldt dat CDF dit jaar al wel weer wat sterker is geworden. Met 10 nieuwkomers
is het totaalaantal leden gegroeid naar 71 leden. Nieuwe leden zijn Arnold de Jong, Fritom
Group, Douwe Zeldenrust, Keunstwurk, Harm van der Ploeg, Koninklijke Tichelaar,
Jan Maarten Nuijens, Kwadrant Groep, Steven Sterk, Noordboek Bornmeer, Douwe Snoek,
Puur Snoek Groen, Dennis Gijsman, Van Vuuren Grou, Wim Kleinhuis, Veiligheidsregio Fryslân,
Harry van Dalfsen, Wafilin Systems en Anke Huizenga, ZuidOostZorg.
Daarnaast heeft Jeanine de Vries-Zwart de plek ingenomen van Anne Jan Zwart, ECOstyle,
Jan van de Iersel de plek van Diane Keizer-Mastenbroek, Hogeschool VHL/Van Hall Larenstein,
Dina Boonstra de plek van Siem Jansen, NOM, en gedeputeerde Avine Fokkens de plek van
Klaas Kielstra, Provinsje Fryslân.
Als bestuur van CDF wensen wij jullie voor nu heel veel sterkte en creativiteit toe om aan deze
crisis het hoofd te bieden. De kop der mar foar hâlde!
Namens het bestuur,

Gerlof Henk Reijneker,
Voorzitter.
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