Bestuur verslag CDF 2019.
Velde), Steven Hofenk (De Friesland), Hans-Paul van
der Snee (Innovatie Pact Fryslân), Patrick Vink
(Medisch
Centrum
Leeuwarden),
Bernard
Maarsingh (Maarsingh & Steijn), Pier Baarsma (NDC
Mediagroep), Nina Hiddema (Omrôp Fryslân) en
Ger
van
Langen
(Royal
Wagenborg
Passagiersdiensten).

In 2019 heeft met name de buitenlandse reis naar
Helsinki heeft veel aandacht en inzet gevraagd van
het bestuur. Ook zijn leden actief betrokken bij het
organiseren van deze reis en het Zakendiner, die
beiden in het teken stonden van het thema
Circulaire Economie. Daarnaast heeft het nieuwe
bestuur zich ook beziggehouden met de toekomst
van de Fryske Ambassade. In het navolgende wordt
verslag gedaan van de werkzaamheden van het
bestuur tot en met 30 oktober 2019.

In 2019 hebben vier leden de club verlaten, t.w.
Heleen Sonnenberg (Weduwe Joustra/beëindiging
functie), Jos Pâques (Pâques BV), Tjeerd van
Bekkum
(Stichting
Kulturele
Haadstêd
2018/beëindiging
Stichting)
en
Rients
Schuddebeurs (Rabobank Heerenveen-Zuidoost
Friesland /beëindiging functie) Daarnaast is
Marieke van der Woude (Stadschouwburg De
Harmonie) in de plek gekomen van Arthur
Oostvogel, Jetze Lont (Bouwbedrijf Lont BV) in de
plek van Arjen Lont, Harmen Wind (Windgroep
Groep) in de plek van Hendrik Wind, Jan Rijpstra
(Gemeente Smallingerland) in de plek van Tom van
Mourik en heeft Sybrand Buma (Gemeente
Leeuwarden) de plek van Ferd Crone ingenomen.

Algemeen
Durf te dromen, durf te doen en durf anders te zijn!
Met andere woorden ‘doorgaan met wat we
hebben bereikt in 2018’. Dat is de uitdaging waar
Fryslân de komende jaren voor staat. De
bruidsschat die Leeuwarden-Fryslân Culturele
Hoofdstad van Europa heeft opgeleverd, ligt klaar
om verzilverd te worden. De tijd van dromen is
voorbij. Het is nu zaak om te doen en uit te dragen
dat Fryslân nog veel meer te bieden heeft.
Innovatieve hotspots, waar bedrijven samenwerken
aan duurzame groei. Hoogwaardige onderwijs dat
bijdraagt aan goed opgeleide arbeidskrachten. Een
prettig leefklimaat waar het fijn wonen, werken en
recreëren is. Een ‘iepen mienskip’ waar iedereen
telt! Laten zien waar Fryslân zich in onderscheidt en
waarom Friezen anders zijn. Want dat zijn we toch!
Het nagenoeg nieuwe bestuur stond in januari in de
startblokken om (samen) daarmee aan de slag te
gaan. Samen met de leden en anderen werken aan
de toekomst van Fryslân. Door als club te verbinden,
te stimuleren en uit te dragen. Laten zien dat we
onze dromen durven om zetten in daden (en dat we
daarin ook als club anders zijn dan anderen). Met
het Zakendiner en de buitenlandse reis naar
Helsiniki is daar met inzet van de leden invulling
aangegeven en met Fryske ambassade zal daar in de
toekomst mee door worden gegaan.

Vergaderingen en bijeenkomsten
In 2019 zijn zes reguliere bestuursvergaderingen
gehouden. Er is vergaderd op 14 januari, 25
februari, 15 april, 3 juni, 26 augustus en op 28
oktober 2019. Daarnaast heeft op 26 augustus een
‘Pindaoverleg’ plaatsgevonden, waarin het bestuur
in een informele setting heeft gesproken over het
functioneren van de club en over de activiteiten van
CDF in 2020. Op 17 oktober heeft het bestuur in een
extra bijeenkomst gesproken over de uitkomsten
van de reis naar Helsinki en het vervolg daarop.
Voor 20 november a.s. staat in het Energie
Kenniscentrum
in
Leeuwarden
de
Eindejaarbijenkomst 2019 met de Algemene Leden
Vergadering 2019 gepland. Gedurende het jaar is
door de bestuursondersteuner een aantal keren
overleg gevoerd met de voorzitter en met de
penningmeester.

Leden
Dit jaar zijn in totaal acht nieuwe leden
bijgeschreven, t.w. Ad Peek (Boekhandel Van der
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Verder was het bestuur vertegenwoordigd bij het
afscheid van Luuc Eisenga, Arthur Oostvogel en
Diane Keizer-Mastenbroek. Op donderdag 28
februari werd de bijeenkomst Culturele Hoofdstad
spreekt zich uit bezocht. Op woensdag 4 september
werd de opening van het Energie Kenniscentrum
Leeuwarden bijgewoond en op donderdag 3
oktober de Rede fan Fryslân, die dit jaar werd
uitgesproken door Gerrit Hiemstra.

Ruim zestig gasten werden aan het begin van de
avond in het Fries Museum verwelkomd door Oeds
Bijlsma. Als vicevoorzitter nam hij de honneurs waar
voor de voorzitter die door omstandigheden helaas
niet aanwezig kon zijn. In zijn welkomstwoord ging
Oeds Bijlsma kort in op de missie van de club en het
programma voor het komende jaar, dat in het teken
zal staan van Circulaire Economie.
Daarna kon Kris Callens, directeur van het Fries
Museum en lid van CDF, als gastheer de aanwezigen
verwelkomen. Hij ging kort in op de tentoonstelling,
die enkele topstukken kent, waaronder het portret
van Saskia dat voor het eerst sinds 250 jaar in
Nederland te zien is. Na Escher, Alma Tadema is
deze tentoonstelling de derde blockbuster die vele
vele bezoekers naar Leeuwarden trekt. Tevens
vestigde
hij
aandacht
op
de
overzichtstentoonstelling Fenduq van Éric van Hove
die tot januari 2020 loopt en werk toont
opgebouwd van glanzend hout, blinkend koper en
geslepen parelmoer. Materialen van over de hele
wereld die samen komen in ambachtelijk
gereproduceerde motorblokken.
Aansluitend werden de tentoonstellingen “Liefde in
de Gouden Eeuw” en “Fenduq” bezocht en konden
de gasten op hun gemak genieten van het werk van
Rembrandt en van Éric van Hove. Twee
uiteenlopende tentoonstellingen elk met hun eigen
karakter, die beiden bij de gasten veel waardering
opriepen en daarmee bevestigen dat het Fries
Museum voor de toekomst op het juiste spoor zit.
De avond werd afgesloten met een hapje en een
drankje. Er werd nog lang nagepraat over de
tentoonstellingen, maar ook over het programma
voor de rest van het jaar 2019.

Werkgroepen
In 2019 waren drie werkgroepen actief. De
werkgroep Buitenlandse Reis CDF 2019 bestond uit
Kris Callens, Siem Jansen, John Vernooy en werd
ondersteund door Houkje Rijpstra van Circulair
Fryslân. In het verlengde daarvan zijn vier
Themagroepen ingesteld, waarvan Alex Bonnema
(Design & Verpakking), Jan Baljeu (Mobiliteit), Erica
Schaper (Onderwijs) en Siem Jansen (Bouw) als
trekkers hebben gefungeerd. Samen hebben zij de
reis voorbereid en het Zakendiner CDF 2019, dat
evenals de reis ook in het teken stond van Circulaire
Economie. De werkgroep Eindejaarbijeenkomst CDF
2019, bestaande uit Gerrit Baarda, Emile Stuy,
Wiebe Wieling en Jelle Boorsma, ondersteund door
Douwe Faber van het EKL, heeft de Lagerhuis
discussie, met als thema Energietransitie,
voorbereid. De werkgroep Fryske Ambassade,
bestaande uit Gerlof Reijneker, Hans-Paul van der
Snee en Sjouke Tjalsma, heeft zich beziggehouden
met het ontwikkelen van een concept voor de
invulling daarvan. Op 20 november op de ALV CDF
2019 een projectplan aan de leden worden
voorgelegd.
Activiteiten

Zakendiner CDF 2019
Op dinsdagavond 14 mei 2019 vond het Zevende
Zakendiner van Club Diplomatique Fryslân plaats in
creatieve hotspot Neushoorn in Leeuwarden. Bijna
50 gasten waren aanwezig om te luisteren naar drie
sprekers. De ontvangst kon buiten in de zon
plaatsvinden, met goed glas wijn en Street food
geserveerd vanuit de JOFtruck.

Startbijeenkomst CDF 2019
Op 7 maart jl. werd in samenwerking met het Fries
Museum de Startbijeenkomst CDF 2019
georganiseerd met gekoppeld daaraan een
exclusieve
avondopenstelling
van
de
tentoonstelling “Rembrandt & Saskia: Liefde in de
Gouden Eeuw” voor de leden van CDF en hun
partners. Tevens waren voor de avond een aantal
aspirant-leden met hun partners uitgenodigd.

2
Tel: 06 53 63 1486 | info@clubdiplomatiquefanfryslan.nl

| www.clubdiplomatiquefanfryslan.nl

Daarna werd het programma binnen voortgezet en
kon de voorzitter, Gerlof Reijnker, de gasten
welkom heten, waaronder de Commissaris van de
Koning, de heer Brok. Als eerste gastspreker kreeg
Ingrid Zeegers, Programmadirecteur bij Circulair
Fryslân, het woord. Zij hield een algemeen verhaal
over circulaire economie in Fryslân en de rol van
Circulair Fryslân daarbij. Aansluitend werd het
voorgerecht opgediend dat was verzorgd door Marc
van Gulick met zijn keukenbrigade van het
sterrenrestaurant De Heeren van Harinxma van
Landgoed Lauswolt. Tijdens het diner was er volop
gelegenheid om als vast voor uit te kijken naar
buitenlandse reis die in september naar Helsinki zal
gaan. Als tweede spreker kreeg Dick Huizinga,
Global Business Development Manager bij
Huthamaki Nederland, de microfoon. Hij ging in op
de inzet van het Finse bedrijf Huthamki op het vlak
van duurzaam ondernemen en circulaire economie.
Daarbij haalde hij ook de Huhtamaki Blueloop aan,
een platform gericht op de vraag van consumenten
naar duurzaamheid en om flexibele verpakkingen
circulair te maken.
Na het hoofdgerecht was het de beurt aan Alex
Bonnema, lid van CDF en directeur van Caparis. Hij
gaf een bevlogen verhaal over Caparis en over zijn
medewerkers en nam de aanwezigen onder meer
mee in zijn uitdaging Caparis volledig plasticvrij te
maken. Na het dessert was de vloer voor Siem
Jansen. Samen met John Vernooij en Kris Callens is
hij druk bezig met de voorbereiding op de
buitenlandse reis naar Helsinki. In dat kader kon hij
alvast iets vertellen over het programma en de
samenstelling van de themagroepen bekend
maken. Deze groepjes gaan verder invulling geven
aan het programma op de zaterdag van de reis. Tot
slot kon de voorzitter in zijn dankwoord terugkijken
op een geslaagd diner. Daarbij stond hij ook even
stil bij bijzondere samenwerking tussen de Stichting
Jong & Ondernemend Fryslân (JOF) en Landgoed
Lauswolt, waarbij jongeren samen met Chef de
Cuisine Arjan Bisschop het diner hebben verzorgd.

gereserveerd bij de theatershow “Save the Earth”
waarin Jörgen Rayman de hoofdrol in speelde en
het duurzame gedachtengoed van Nederlands
eerste astronaut, Wubbo Ockels, met het publiek
werd gedeeld. Helaas bood de show niet wat men
ervan had mogen verwachten.
Buitenlandse Reis CDF 2019
In het weekend van 20 -22 september jl. heeft een
groep leden met hun partners, bestaande uit in
totaal 75 personen, een bezoek gebracht aan
Helsinki. Het was de derde buitenlandse reis die
door CDF in de afgelopen jaren is georganiseerd.
Op Groningen Eelde Airport, die voor deze
gelegenheid tot Fryslân Eelde Airport was
omgedoopt, werd de groep met koffie en gebak
ontvangen door het GRQ Business Network. Robert
Jan Hageman, bestuurslid van het Netwerk en
deelnemers aan de reis, benadrukte in zijn
welkomstwoord nog eens het belang van GEA voor
de Noordelijke en dus ook de Friese Economie. Hij
nodigde de leden van CDF uit lid te worden het GRQ
Buisness Network. Daarna werd incheckt en werd
naar de luchthaven Helsinki-Vataan gevlogen. Een
vlucht die door tegenwind langer duurde dan
verwacht, waardoor bij het verdere programma op
de vrijdagmiddag stevig geïmproviseerd moest
worden.
Bij de vorige reizen stond Culturele Hoofdstad
centraal maar dit keer was Circulaire Economie het
centrale thema. Dit krijgt momenteel veel aandacht
en Fryslân wordt beschouwd als de meest circulaire
regio in Nederland. In Finland gebeurt ook het
nodige, waarbij een organisatie als Sitra
(www.sitra.fi) een belangrijke rol speelt. Aan die
organisatie werd op de vrijdagmiddag een bezoek
gebracht. Daar was ook de Nederlandse
Ambassadeur in Finland, de heer Cees Bansema, bij
aanwezig. Er werden een viertal presentaties
gehouden over de stand van zaken van de circulaire
economie in Finland. Daaruit bleek dat, ondanks dat
de Finnen zichzelf mondiaal op nummer 1 zetten,
Fryslân het zeker niet slechter doet en dat de slogan
‘we both lead the world’ zeker van toepassing kan
zijn.

Aansluitend wandelde een groot deel van de
aanwezigen naar Stadsschouwburg De Harmonie
waar het Feest van de Circulaire Economie werd
gehouden. Voor de leden van CDF waren plaatsen
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Na een dankwoord van de Commissaris van Koning,
Arno Brok, kregen de inleiders en de ambassadeur
een mooi fotoboek over Fryslân uitgereikt en een
pakket met Friese producten waaronder Fryske wyn
en tsiis.

getrokken voor Fryslân. Daarbij zullen ook de
contacten die tijdens het bezoek aan Helsinki zijn
gelegd worden ingezet.
‘s Middags was er ruimte om de stad op eigen
gelegenheid te verkennen. Velen brachten een
bezoek aan de nieuwe bibliotheek, dat circa 100
miljoen euro heeft gekost en dat naast aan boeken
ook ruimte bood voor allerlei activiteiten voor
jongeren
en
ouderen.
Het
was
een
ontmoetingsplek, met drie etages, waar bezoekers
langere tijd kunnen doorbrengen met het lezen van
boeken en kranten, het spelen van games op
computers, het bijwonen van cursussen en nog veel
meer activiteiten.
Aan het eind van de middag werd de groep naar het
opvallende gebouw van de Finnish National Opera
and Ballet gebracht waar een lekker buffetdiner op
hen wachtte. Aansluitend werd de voorstelling
Klockriketeatern & the Crossing bijgewoond. Een 90
minuten durende multimedia voorstelling voor
koor, film, acteurs, dansers en instrumentalisten
gebaseerd op het epische gedicht uit 1956 van de
Zweedse Nobelprijswinnaar Harry Martinson. Het
verhaalde in 104 korte verzen over het laatste
ruimteschip dat ergens in de verre toekomst de
onbewoonbaar geworden Aarde verlaat, op zoek
naar een nieuwe wereld. Het schip raakt echter,
onderweg naar de onbereikbare constellatie Lyra,
uit koers en zwerft verloren in de leegte van de
eeuwigheid – die ook de leegte van het innerlijk van
de reizigers weerspiegelt. Een verhaal dat gezien de
mate waarin onze planeet bedreigd wordt geen
science fiction meer is. Helaas was de strekking van
het verhaal vooraf niet bij iedereen bekend, zodat
het menigeen de nodige moeite kostte om het
verhaal te kunnen volgen.

’s Avonds werd gezamenlijk gedineerd in hotel
Katjanokka, dat is ondergebracht in een voormalige
gevangenis en sterk leek op de Blokhuispoort in
Leeuwarden. Bij die gelegenheid werden door
Douwe Faber ook weer traditioneel de punten
verdeelt aan die de leden die dag zich positief
hadden onderscheiden. Tot laat in de avond werden
daarna in de bar van het hotel de onderlinge
banden tussen de leden verder aangehaald. Een
deel van de groep ging ook nog op verkenning in het
uitgaansleven van Helsinki.
In aanloop op de reis waren vier themagroepjes
ingesteld, t.w. Mobiliteit, Bouw, Design &
Verpakking en Onderwijs. In deze groepjes zijn de
bezoeken voorbereid die op zaterdagochtend
werden afgelegd. Twee groepen gingen per bus
naar de Aalto University in Espoo. Daar werd de
themagroep Onderwijs geïnformeerd over de Aalto
Design Factory en wijze waarop Finse onderwijs op
het thema circulair inspeelt. De themagroep Design
& Verpakking bracht een bezoek aan een
tentoonstelling waar de toekomst van verpakkingen
in beeld werd gebracht en kreeg daarna informatie
over het ontwikkelen van duurzaam en innovatief
verpakkingsmateriaal.
De themagroepen Bouw en Mobiliteit bleven in
centrum van Helsinki. De themagroep Mobiliteit
werd ontvangen bij Forum Virium en kreeg daar
uitleg over ‘smart urban mobility innovations’, zoals
over een zelfrijdende bus die in Helsinki
ontwikkeling is. Aansluitend werd een tour gemaakt
naar de wijk Jätkäsaari, dat als ‘living lab’ fungeert
en waar nieuwe innovaties in de praktijk worden
uitgetest. De themagroep Bouw bracht een bezoek
aan de Green Building Council Finland waar
presentaties werden gehouden over circulariteit in
de bouw. Aan de hand van de kennis die is
opgedaan zullen de themagroepen verder
bespreken welke lessen hieruit kunnen worden

Na de terugkeer in het hotel werd nog wel even
nagepraat over de voorstelling, die niet bij iedereen
in de smaak was gevallen. Met een drankje
verdwenen de gemengde gevoelens evenwel als
sneeuw voor de zon. Ook nu bleef een deel van de
groep in het hotel hangen, terwijl anderen het
vertier in de binnenstad opzochten.
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Op zondagochtend stond een bezoek aan Ittala &
Design Centre/Store op het programma en was er
gelegenheid inkopen te doen. De keuze uit het
mooie servieswerk was reuze evenals sommige
prijzen, desondanks werd er toch gretig ingekocht.
Hoe anders was dat bij het Helsinki Metropolitan
Area Reuse Centre Kierrätyskesku dat aansluitend
werd bezocht. De producten en de prijzen waren
daar van geheel andere orde. Toch bleek ook hier
weer dat de behoefte aan tweedehands goederen
groot is en dat daarmee ook een bijdrage wordt
geleverd aan de circulaire economie.

Eindejaarbijeenkomst CDF 2019
Op woensdagavond 20 november zal in het Energie
Kenniscentrum
in
Leeuwarden
de
Eindejaarbijeenkomst worden gehouden. Naast de
jaarlijks Algemene Leden Vergadering staat een
Lagerhuis discussie over Energietransitie op het
programma. Verder zal afscheid worden genomen
van Diane Keizer-Mastenbroek die vijf jaar deel
heeft uitgemaakt van het bestuur.
Contacten
Commissaris van de Koning – Op dinsdagmiddag 16
juli heeft het bestuur, op uitnodiging van de heer
Brok, een vaartocht gemaakt op het Statenjacht.
Tijdens de tocht is onder meer gesproken over het
functioneren van CDF en de rol die de club kan
spelen bij het ondersteunen van de ontwikkelingen
die in de provincie spelen op het punt van circulaire
economie, innovatie en talentontwikkeling.

De lunch werd gebruikt in restaurant Arabianranta,
dat op deze zondag exclusief voor de groep was
opengesteld. Tijdens de lunch werd plenair
teruggekoppeld wat de vier themagroepen op
zaterdagochtend bij hun excursies aan kennis
hadden opgedaan. Afsluitende conclusie van de
voorzitter was dat een dringende noodzaak om in
actie te komen vaak de basis vormt voor
verandering en vernieuwing. De speelde ook bij
Finnen na de teloorgang van Nokia. Een
multidisciplinaire aanpak is van groot belang om tot
resultaat te komen, evenals het compact maken van
de aanpak. Aansluitend bedankt hij de leden van de
werkgroep bestaande uit John Vernooij, Siem
Jansen, Kris Callens en Houkje Rijpstra van Circulair
Fryslân die veel tijd hebben gestoken in de
voorbereiding van de reis. Daarna reikte Douwe
Faber de prijs uit voor de meest onderscheidende
deelnemer aan de reis. De wisseltrofee viel dit keer
te beurt aan Oeds Bijlsma, die vooral was
opgevallen met een filmpje van zijn optreden in
nachtleven van Helsinki.

Verzoeken om ondersteuning.
Dit jaar zijn geen verzoeken ontvangen voor
ondersteuning en medewerking van de CDF. Wel is
die jaar de laatste financiële bijdrage afgedragen
van de sponsorovereenkomst om gedurende 2018
te participeren in een promotiecampagne op de
luchthaven Schiphol. Een begeleidingsgroep,
bestaande uit de leden John Vernooij, Harry
Westers en Douwe Faber, heeft in 2018 de
campagne gevolgd. Het eindverslag van de
promotiecampagne is aan de leden beschikbaar
gesteld. Op donderdag 28 februari zijn op de
bijeenkomst “Culturele Hoofdstad spreekt zich uit”
in Zalen Schaaf in Leeuwarden door de organisatie
van LF2018 alle in 2018 behaalde resultaten met het
publiek gedeeld.

De Commissaris van de Koning sprak tot slot van een
geslaagde reis, waarbij hij ook de gelegenheid had
gehad om kennis te maken met de partners van de
leden. Hij nodigde eenieder alvast uit voor een soort
van reünie die op zondagmiddag 1 december a.s. in
de Theaterkerk in Nes zal plaatsvinden.
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Communicatie
Website – De website van de club is in 2019
regelmatig bijgewerkt en van nieuws voorzien.
Nieuwsbrieven - Naast het actueel houden van de
website zijn in 2019 twee nieuwsbrieven
uitgebracht. De Zomerbrief is medio juli naar de
leden verstuurd. Via Mailchimp is begin oktober een
Nieuwsbrief verstuurd, met daarin onder meer een
verslag over de reis naar Helsinki. Begin december
zal nog een winterbrief worden verzonden.
Hiermee worden de leden op de hoogte gebracht
van de activiteiten van de club.
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, 26 oktober 2019.
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