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Bestuur	verslag	CDF	2017.	
	
In	 het	 navolgende	 wordt	 verslag	 gedaan	 van	 de	
werkzaamheden	die	in	2017	tot	en	met	6	november	
door	 het	 bestuur	 ofwel	 door	 leden	 daarvan	 zijn	
verricht.		
	
Algemeen	
Het	afgelopen	jaar	kan	gezien	worden	als	een	rustig	
jaar	voor	de	CDF.	Het	komt	een	beetje	voor	als	de	
stilte	 voor	 de	 storm,	 als	 Leeuwarden-Fryslân	
volgend	 jaar	 Culturele	 Hoofdstad	 van	 Europa	 is.	
Hoogtepunt	 vormde	 dit	 jaar	 het	 Zakendiner	 CDF	
2017,	 met	 de	 heer	 A.A.	 Brok,	 de	 nieuwe	
Commissaris	 van	 de	 Koning,	 en	 de	 heer	 Fentener	
van	Vlissingen	als	interessante	gasten.	Maar	ook	het	
bezoek	aan	de	Mata	Hari	 Tentoonstelling	 is	bij	de	
aanwezige	leden	goed	in	de	smaak	gevallen.	Helaas	
kon	 de	 Fryske	 Ambassade	 om	 agenda-technische	
redenen	niet	doorgaan	en	is	het	niet	gelukt	om	Dr.	
Louis	 Goldish,	 Senior	 Advisor	 at	 MIT	 Mentoring	
Service	 in	 Boston,	 naar	 Fryslân	 te	 halen.	 In	 plaats	
daarvan	werd	 in	 de	 Kanselarij	 in	 Leeuwarden	 een	
kennismakingsbijeenkomst	 gehouden	 met	 het	
Frisian	Mentor	Network.	Het	bestuur	heeft	zich	ook	
in	 2017	 ingespannen	 om	 de	 kwaliteit	 van	 de	
activiteiten	te	verbeteren	en	de	betrokkenheid	van	
de	leden	verder	toe	te	laten	nemen.	Daarvoor	is	de	
Werkgroep	 Toekomst	 CDF	 ingesteld,	 die	 heeft	
nagedacht	 over	 de	 missie	 van	 de	 club	 en	 hoe	
daaraan	 invulling	 kan	 worden	 gegeven.	 De	
uitkomsten	 worden	 op	 22	 november	 a.s.	 op	 de	
Eindejaarbijeenkomst	 CDF	 2017	 met	 de	 leden	
besproken.	
	
Leden	
Met	 ingang	 van	 2017	 konden	 elf	 nieuwe	 leden	
worden	 bijgeschreven.	 Tevens	 kon	 op	 29	 maart	
2017	de	heer	A.A.	Brok,	de	nieuwe	Commissaris	van	
de	Koning,	als	de	nieuwe	beschermheer	van	de	club	
worden	verwelkomd.	Verder	traden	in	de	loop	van	
2017	vijf	nieuwe	leden	toe,	t.w.	Tjeerd	van	Bekkum	
(opvolger	van	Lieven	Bertels	als	CEO	LF2018)),	Tom	
van	Mourik	 (opvolger	 van	 Tjeerd	 van	 Bekkum	 als	
burgemeester	 van	 Smallingerland),	 Erica	 Schaper	
(opvolgster	 van	Willem	 Smink,	 als	 Voorzitter	 CVB	
NHL),	 Regina	 Bouius-Riemersma	 (opvolgster	 Guus	
van	den	Berg	als	Algemeen	Directeur	Provincie		

	
	
	
Fryslân),	 Remco	 Meijerink,	 (opvolger	 Mischa	 van	
Akkeren	als	Voorzitter	CVB	ROC	Friese	Poort).	
In	2017	hebben	vier	leden	de	club	verlaten,	t.w.	Jan	
de	 Jong	 (Randstad	 Uitzendbureau	 BV/beëindiging	
lidmaatschap),	 Elly	 van	 ’t	 Hof	 (Rabobank	
Leeuwarden	 Noordwest	 Friesland/	 beëindiging	
functie)	 en	 Jan	Spoelstra	 (WTC-Expo	 Leeuwarden/	
beëindiging	 functie).	 Helaas	 moest	 In	 2017	 ook	
afscheid	 worden	 genomen	 van	 Willem	 Hartman	
(A.C.	Hartman	BV),	een	zeer	gewaardeerd	en	trouw	
lid,	die	volledig	onverwacht	op	20	oktober	2017	op	
71-jarige	 leeftijd	 is	 overleden.	 Verder	 overleed	
Rients	Gratema	op	11	september	2017.	Hij	was	oud-
lid	en	vanaf	het	begin	betrokken	bij	de	CDF.	
	
Vergaderingen	
Voor	 2017	 stonden	 zeven	 bestuursvergaderingen	
gepland.	Er	is	vergaderd	op	30	januari,	13	maart,		
29	maart,	10	juli,	11	september	en	op	6	november	
2017.	 De	 vergadering	 van	 15	 mei	 is	 om	 agenda	
technische	redenen	komen	te	vervallen.	
Drie	keer	is	overleg	gevoerd	tussen	de	voorzitter	en	
de	bestuur	ondersteuner	en	wel	op	7	februari,		
10	juli	en	op	2	november	2016.	Twee	keer	is	overleg	
gevoerd	 tussen	 penningmeester	 en	 de	 bestuur	
ondersteuner	op	6	september	en	2	november.	
Voor	 22	 november	 a.s.	 staat	 in	 het	 Provinciehuis	
Fryslân	 in	 Leeuwarden	 de	 Eindejaarbijenkomst	
2017	 met	 de	 Algemene	 Leden	 Vergadering	 2017	
gepland.	
	
Werkgroep	Toekomst	CDF	
In	het	voorjaar	2017	is	de	werkgroep	Toekomst	CDF	
ingesteld,	 bestaande	 uit	 Gerlof	 Reijneker,	 Pierre	
Verwegen,	 Diane	 Keizer-Mastenbroek	 en	 Arthur	
Oostvogel.	De	werkgroep	had	als	opdracht	te	kijken	
naar	de	missie	van	de	CDF	en	hoe	daaraan	invulling	
kan	 worden	 gegeven.	 De	 werkgroep	 is	 twee	 keer	
bijeen	geweest	en	wel	op	8	mei	en	op	7	juni	2017.	
De	 uitkomsten	 worden	 op	 22	 november	
gepresenteerd	 aan	 de	 leden	 van	 CDF.	 Ter	
voorbereiding	 daarop	 is	 op	 17	 oktober	 gesproken	
met	ambtenaren	van	de	provincie	Fryslân	en	op	8	
november	 a.s.	 wordt	 nog	 gesproken	 met	 de	
directeur	van	Merk	Fryslân.	Na	het	overleg	met	de	
leden	zal	de	uitvoering	ter	hand	worden	genomen.	
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Activiteiten	
	
Zakendiner	CDF	2017		
Op	woensdagavond	29	maart	2017	waren	ruim		
50	leden	aanwezig	bij	het	Vijfde	Zakendiner	van	de	
Club	Diplomatique	Fryslân,	dat	plaatsvond	in	het	met	
één	Michelinster	bekroonde	Restaurant	Élevé	in	
Leeuwarden.	Onder	leiding	van	Marijke	Roskam	werd	
een	tafelgesprek	gevoerd	met	Anne	Jan	Zwart,	de	
voorzitter	van	de	CDF,	en	de	heer	Brok,	de	nieuwe	
Commissaris	van	de	Koning	en	nieuwe	beschermheer	
van	de	CDF.	Gesproken	werd	o.m.	over	de	
economische	ontwikkeling	van	Fryslân	en	de	rol	van	
de	CDF.	Later	schoof	Kris	Callens,	directeur	van	het	
Fries	Museum	en	nieuw	lid	van	CDF,	aan	en	werd	
gesproken	over	cultuur	en	economie,	het	succes	van	
de	Alma	Tadema	tentoonstelling	en	de	uitdagingen	
van	Leeuwarden-Fryslân	2018.	Naderhand	werd	de	
heer	Fentener	van	Vlissingen,	ondernemer	en	
oprichter	van	de	BCD	Group	en	hoofdgast	van	de	
avond,	aan	de	tafel	uitgenodigd.	Onderwerpen	van	
gesprek	waren	onder	meer	de	staat	van	de	
Nederlandse	economie,	de	Brexit-discussie,	
leiderschap	en	talentontwikkeling	en	het	belang	van	
technologische	innovaties.	Voor	dat	laatste	punt	werd	
ook	Ate	van	der	Meer,	bestuurslid	en	eigenaar	van	
Snakeware,	aan	tafel	gevraagd.	Later	in	het	gesprek	
werd	ook	ingegaan	op	het	thema	maatschappelijk	
verantwoord	ondernemen	en	kwam	de	relatie	tussen	
cultuur	en	economie	ter	tafel.		Aansluitend	op	de	
borrel	in	de	Skybar	was	het	tijd	voor	het	diner	in	
restaurant	Elevè.	
	
Frisian	Mentor	Network	
Een	bescheiden,	maar	zeer	geïnteresseerd	
gezelschap	was	dinsdag	26	september	jl.	te	gast	bij	
het	Innovatie	Pact	Fryslân	(IPF)	in	De	Kanselarij	in	
Leeuwarden.	De	bijeenkomst	stond	in	het	teken	
van	ambitieus	talent	en	mentoring.	Hans-Paul	van	
der	Snee,	directeur	IPF,	hield	een	inspirerend	
verhaal	over	twee	belangrijke	opdrachten	voor	het	
Friese	en	Noordelijke	Ecosysteem,	t.w.	breng	de	
nieuwe	generatie	in	stelling,	versterk	ze	en	geef	
ruimte	en	zet	alles	in	om	talent	en	innovatief	
ondernemerschap	tot	werkelijke	impact	te	laten	
komen	en	maak	het	Noorden	daarmee	voor	de		
	
	

	
	
	
lange	termijn	aantrekkelijk.	Entrepreneur	
Menotring	Service	(MIT	Boston)	vormt	daarbij	een		
belangrijke	tool.	Samen	met	Ondernemer	coacht	
ondernemer,	het	Mentorprogramma	Friesland	en		
de	Stichting	Verbindmij	wordt	een	regionaal	
netwerk	gevormd	wordt,	dat	door	het	te	verbinden	
met	het	MIT	en	de	universiteit	UMAS	in	Boston	
een	internationale	dimensie	krijgt.	Dat	alles	is	nu	
samengebracht	in	De	Kanselarij.		
Szilvia	Simon	liet	de	aanwezigen	kennismaken	met	
het	werk	van	het	Mentorprogramma	Friesland,	
door	drie	studenten	hun	ervaringen	te	laten	
vertellen.	Dat	er	sprake	is	van	een	‘two	way	street’	
werd	bevestigd	door	Geesje	Duursma-Dijkstra,	die	
al	jaren	als	mentor	actief	is.	Het	is	niet	alleen	
geven,	maar	ook	ontvangen	door	twee	werelden	
bij	elkaar	te	brengen	en	samen	te	werken.	Daarna	
was	het	beurt	aan	Tanja	van	der	Plas,	bestuurslid	
van	Sameen.	Doel	van	Sameen	is	om	met	jong	
talent	duurzaamheid	te	stimuleren	en	de	
energietransitie/	Circulaire	Transitie	te	versnellen.	
Daarvoor	is	een	duurzaam	projectbureau	
opgericht,	waar	jonge	generaties	door	middel	van	
een	carrière	versterkende	bijbaan	worden	ingezet	
op	de	grootste	uitdagingen	van	de	toekomst.	Anne	
Jan	Zwart	zei	in	zijn	slotwoord	onder	de	indruk	te	
zijn	van	de	activiteiten	in	De	Kanselarij.	Verder	was	
hij	geraakt	door	de	ervaringen	van	de	studenten	en	
het	enthousiasme	van	een	mentor	als	Geesje	
Duursma.	Hij	daagde	alle	aanwezigen,	maar	ook	de	
niet	aanwezigen	leden	van	de	CDF,	uit	om	deel	te	
nemen	aan	het	mentorprogramma.	Tijdens	het	
walkingdinner	was	er	alle	ruimte	voor	gesprekken	
tussen	studenten	en	ondernemers	en	werd	nog	
uitvoerig	doorgesproken	over	de	presentaties.		
	
Mata	Hari	Tentoonstelling	
In	samenwerking	met	het	Fries	Museum	en	
Club2018	werd	op	donderdagavond	19	oktober	
2017	een	exclusieve	avondopenstelling	van	de	
tentoonstelling	“Mata	Hari,	de	mythe	en	het	
meisje”	georganiseerd	voor	de	leden	van	de	CDF.		
De	ruim	50	gasten	werden	in	het	Fries	Museum	
verwelkomd	door	Kris	Callens,	directeur	van	het	
Fries	Museum	en	lid	van	de	CDF.		
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Door	Hans	Groenweg,	conservator	van	de	
tentoonstelling,	werd	aansluitend	een	inleiding	
verzorgd	over	Mata	Hari,	de	mythe	en	het	meisje.		
Voorafgaand	daaraan	was	het	woord	aan	Tjeerd	
van	Bekkum	die	de	aanwezigen	op	enthousiaste	
wijze	op	de	hoogte	bracht	van	het	programma	van	
LF2018	en	aan	de	hand	van	een	korte	film	liet	zien	
wat	ons	in	2018	voor	moois	staat	te	wachten.		
Daarna	werd	de	Mata	Hari	tentoonstelling	bezocht	
en	konden	de	leden	samen	met	hun	partners	en	
zakenrelaties	op	hun	gemak	genieten	van	de	
tentoonstelling	over	het	bijzondere	leven	van	de	
vrouw	die	geboren	werd	in	Leeuwarden.	De	avond	
werd	afgesloten	met	een	hapje	en	een	drankje.		
	
Eindejaarbijeenkomst	CDF	2017	
Op	 woensdagavond	 22	 november	 zal	 in	 het	
Provinciehuis	 Fryslân	 in	 Leeuwarden	 de	
Eindejaarbijeenkomst	worden	gehouden.	Naast	de	
jaarlijks	 Algemene	 Leden	 Vergadering	 zal	 ook	
uitvoerig	stil	worden	gestaan	bij	de	visie	en	missie	
van	de	CDF	en	hoe	daar	 invulling	aan	kan	worden	
gegeven.	 De	 uitkomsten	 van	 de	 werkgroep	
Toekomst	CDF	zullen	daarbij	centraal	staan.		
	
Handelsmissies	CH2018	
In	 2015	 is	 op	 aangeven	 van	 Tjeerd	 van	 Bekkum,	
voormalig	 burgemeester	 van	 Smallingerland	 en	
thans	CEO	van	LF2018,	het	 idee	ontstaat	om	in	de	
aanloop	 naar	 Leeuwarden	 –	 Fryslân	 Culturele	
Hoofdstad	 (KH2018)	 nationale	 en	 internationale	
handelsmissies	naar	Fryslân	te	organiseren,	met	als	
doel	de	economische	en	culturele	aantrekkelijkheid	
en	 bedrijvigheid	 in	 Fryslân	 meer	 bekendheid	 te	
geven.		De	Begeleidingsgroep,	thans	bestaande	uit	
Jos	 Pâques	 (Pâques	 BV),	 Marc	 van	 Gulick	
(Bilderberg/	Lauswolt),	Robert	Jan	Hageman	(DVC)	
en	 Anne	 Jan	 Zwart	 (ECOstyle)	 heeft	 naar	 de	
haalbaarheid	gekeken.		
De	Begeleidingsgroep	is	op	7	maart	en	13	april	in	het	
gemeentehuis	Drachten	bijeengeweest	om	 ideeën	
te	bedenken	en	uit	te	werken.	In	navolging	daarop	
is	 op	 19	 juli	 bij	 ECOstyle	 in	 Oosterwolde	 overleg	
gevoerd	 met	 Renze	 de	 Vries	 van	 DST	 uit	
Amsterdam.	 Centraal	 stond	 de	 haalbaarheid	 van	
het	inrichten	van	Frisian	Exeprience	Centre	in	2018.	
Verder	is	op	13	september	is	bij	Pâques	BV	in	Balk	
gesproken	met	de	Directeur-Generaal	Buitenlandse		

	
Economische	 Betrekkingen	 van	 BUZ	 over	 de	
mogelijkheden	om	in	2018	een	aantal	evenementen	
in	Fryslân	te	organiseren.	De	bestuur	ondersteuner	
van	 de	 CDF	 heeft	 regelmatig	 met	 de	 provincie	
ambtelijke	overleg	gevoerd.		
	
Sponsorclub	2018	
Tijdens	de	AVL	2015	is	besloten	om	gezamenlijk	als	
leden	van	de	CDF	lid	te	worden	van	de	sponsorclub	
CH2018.	 	 Inmiddels	 is	 het	 overgrote	 deel	 van	 de	
leden	 van	 CDF	 lid	 geworden	 van	 de	 Sponsorclub	
2018.	 Helaas	 is	 het,	 ondanks	 de	
inspanningsverplichting,	 niet	 geluk	 om	 elk	 lid	 10	
potentiële	 sponsors	 bij	 CH2018	 aan	 te	 laten	
brengen.	Desondanks	is	de	verhouding	met	LF2018	
constructief	en	wordt	de	betrokkenheid	van	de	CDF		
als	 marketingtool	 gebruikt	 om	 daarmee	 de	
verbondenheid	 van	 het	 Friese	 bedrijfsleven	 tot	
uitdrukking	 te	 brengen.	 In	 2017	 zijn	 twee	
netwerkbijeenkomsten	 georganiseerd,	 t.w.	 op	
maandag	 13	 maart	 bij	 MHB	 event	 facilities	 in	
Bolsward	 en	 op	 11	 oktober	 in	 het	Westcord	WTC	
hotel	 in	 Leeuwarden.	 Verder	 is	 op	 30	 mei	 een	
Businessboot-sessie	 georganiseerd	 in	 het	 Abe	
Lenstra	stadion	in	Heerenveen.	
	
Contacten	
Commissaris	van	de	Koning	-	Op	29	september	heeft	
een	 delegatie	 uit	 het	 bestuur	 een	
kennismakingsgesprek	gehad	met	de	heer	Brok,	 in	
zijn	 hoedanigheid	 als	 nieuwe	 Commissaris	 van	 de	
Koning	 en	 als	 nieuwe	 beschermheer	 van	 de	 CDF.		
Het	was	een	zeer	constructief	gesprek	waarbij,	ook	
aan	de	hand	van	de	uitkomsten	van	de	werkgroep	
Toekomst	 CDF,	 uitvoerig	 is	 gesproken	 over	 de	
missie	 van	 de	 CDF	 en	 de	 relatie	met	 de	 CdK.	 Het	
bestuur	en	de	CdK	zitten	voor	wat	betreft	de	visie	
op	de	club	op	één	lijn.	Beiden	zien	de	toekomst	van	
de	club	dan	ook	met	vertrouwen	tegemoet.			
Merk	 Fryslân	 –	 Op	 15	 mei	 is	 door	 het	 bestuur	
overleg	gevoerd	met	de	directeur	van	Merk	Fryslân	
over	de	herijking	 van	de	 relatie	 tussen	de	CDF	en	
MF.	 In	 vervolg	 daarop	 heeft	 de	 bestuur	
ondersteuner	meermalen	overleg	gevoerd	met	MF	
over	 de	 uitwerking	 van	 de	 samenwerking	 in	 de	
komende	3	 jaar.	Dit	 is	op	8	november	ook	aan	de	
orde	geweest	 in	het	gesprek	tussen	de	werkgroep	
Toekomst	CDF,	MF	en	de	provincie.	
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Verzoeken	om	ondersteuning.	
In	totaal	zijn	dit	jaar	drie	verzoeken	ontvangen	voor	
ondersteuning	en	medewerking	van	de	CDF.		
Een	verzoek	van	een	particulier	betrof	een	
financiële	bijdrage	voor	het	uitgeven	van	een	
boek.	De	andere	was	afkomstig	van	een	
maandblad	en	had	betrekking	op	deelname	aan	
het	uitbrengen	van	special	over	Fryslân.	Beide	
verzoeken	zijn	niet	gehonoreerd.	Verder	is	een	
verzoek	ontvangen	van	de	Stichting	LF2018	om	
te	participeren	in	een	promotiecampagne.	Dit	
zal	op	22	november	a.s.	bij	het	vaststellen	van	
de	begroting	2018	e.v.	op	de	ALV	2017	aan	de	
leden	worden	voorgelegd.	
	
Communicatie	
Website	–	De	website	van	de	club	heeft	in	2017	
een	refit	ondergaan.	De	website	is	in	zijn	geheel	
gemitigeerd	naar	het	Snakeware	CMS	en	BLoks	
concept.	Dit	heeft	geleid	tot	een	
gebruiksvriendelijke	en	zoekmachinevriendelijke	
website	die	op	dat	op	elk	scherm	(smartphone,	
tablet,	desktop)	uitstekend	kan	draaien. Ook	het	
uiterlijk	van	de	site	heeft	een	update	ondergaan.	
Nieuwsbrieven	-	Naast	het	actueel	houden	van	
de	website	zijn	in	2017	twee	nieuwsbrieven	
uitgebracht.	De	eerste	is	in	september	naar	de	
leden	verstuurd	en	de	tweede	zal	begin	
december	worden	verzonden.	Hiermee	zijn	alle	
leden	op	de	hoogte	gebracht	van	de	activiteiten	
van	de	club.	De	nieuwsbrieven	zijn	ook	te	lezen	
op	de	website	van	de	club.	
	
	
Leeuwarden,	6	november	2017	


