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Leeuwarden, 16 november 2020. 
 
 
Geacht Clublid, 
 
Het jaar 2020 zal de boeken in gaan als een uitermate bijzonder jaar. Het begon voor CDF op 5 maart jl. met 
een prachtige en drukbezochte Gala-avond. 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. 
Kort daarna zette het Coronavirus alles op z’n kop. 
 
Na de succesvolle reis naar Helsinki stond het bestuur 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 gooide het Covid-19 Virus roet in het eten. De RIVM-maatregelen leidden ertoe dat we jullie 
amper hebben kunnen ontmoeten. Fysieke bijeenkomsten werden afgelast en de contacten die er waren 
konden enkel digitaal plaatsvinden. Ook onze werkgroepen hadden te kampen met het feit dat fysiek 
bijeenkomen niet mogelijk was. Helaas zijn er dan ook maar weinig vorderingen gemaakt met de Fryske 
Ambassade. Met name voor een netwerkclub als CDF, die het moet hebben van bijeenkomsten, is het wrang 
dat leden elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten. Daar staat tegenover dat velen van jullie de aandacht op dit 
moment ook op andere zaken richten en minder gefocust zijn op het bijwonen van bijeenkomsten. 
 
Natuurlijk hebben we het afgelopen jaar niet stilgezeten. Net als jullie hebben we de zeilen tijdelijk bijgesteld 
en alvast nagedacht over de toekomst. Tijdens het jaarlijkse ‘Pindaoverleg’, op 25 augustus jl., hebben we in 
een informele setting gesproken over het functioneren van de club, de gevolgen van de Corona-crisis en over 
de activiteiten van CDF in 2021. Als we recente berichten mogen geloven dan is een werkend vaccin binnen 
handbereik en kunnen we de in loop van het volgend jaar de luiken weer openzetten. Het zou geweldig zijn als 
we ons 10-jarig jubileum kunnen opluisteren met een aantal mooie activiteiten, waaronder een gezamenlijk 
reis. 
 
Op 18 november a.s. zal het lopende jaar voor CDF worden afgesloten met een digitale Eindejaarbijeenkomst/ 
Algemene Ledenvergadering CDF 2020. Dan zal onder meer met een viertal deskundige leden gesproken 
worden over de Tweede of misschien wel de Derde Golf en over economische weerstand. Ik hoop dat veel 
leden zullen deelnemen, zodat we ook jullie opvattingen horen. Zo kunnen we elkaar toch nog treffen dit jaar. 
Om te voorkomen dat jullie met een lege maag achter het scherm zitten, bieden wij jullie bijgaande 
‘Vergaderdoos’ aan.  
 
Graag tref ik jullie komende woensdag, 18 november a.s., op het scherm.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Gerlof Henk Reijneker,  
Voorzitter CDF 


