Bestuur verslag CDF 2018.
In het afgelopen jaar hebben verschillende
activiteiten plaatsgevonden en zijn door het bestuur
en leden verscheidende werkzaamheden voor CDF
verricht. Hieronder wordt daarvan verslag gedaan
tot en met 30 oktober 2018.

Rimmert de Jong (Royal Steensma BV), Sieger
Dijkstra (Sieger Dijkstra BV), Jorrit Volkers (Stichting
FB Oranjewoud), Rick van der Spek (Trip Advocaten
& Notarissen) en Berend Snijder (Van der Veen &
Kromhout Accountants).

Algemeen
Over 2018 zal nog lang worden nagepraat. Niet
alleen vestigde het zomerse weer nieuwe records,
ook op andere vlakken werden records gebroken.
Zo trok De Stormruiter in WTC Expo ruim 100.000
gasten, werd de Escher tentoonstelling in het Fries
Museum door meer dan 250.000 bezoekers bezocht
en kwamen er voor De Reuzen ruim 400.000
mensen naar Leeuwarden. Daarmee heeft
Leeuwarden-Fryslân, Culturele Hoofdstad van
Europa 2018, de verwachtingen meer dan waar
gemaakt.
Ook voor CDF stond 2018 grotendeels in het kader
van LF2018. Hoogtepunt was dit jaar het bezoek aan
het Theaterspektakel De Stormruiter. Daarmee
werd een mooie invulling gegeven aan de missie van
de club om Fryslân buiten de provinciegrenzen
beter bekend te maken. Maar ook op het
Zakendiner CDF 2018 in de Kanselarij, de
Zomerborrel in het Fries Museum en het Galaevenement in Stadsschouwburg De Harmonie kan
met tevredenheid op worden teruggekeken.
Het bestuur heeft zich in 2018 wederom ingezet om
de kwaliteit van de activiteiten te verbeteren en de
betrokkenheid van de leden verder toe te laten
nemen.
Verschillende
leden
hebben
in
werkgroepjes meegedacht over de Strategie
Toekomst CDF en hoe daaraan invulling kan worden
gegeven. De uitkomsten worden op 21 november
a.s. op de Algemene Leden Vergadering CDF 2018
met de leden besproken.

In 2018 hebben twee leden de club verlaten, t.w.
Jan Koster (Omrôp Fryslân/beëindiging functie) en
Dina Boonstra (NDC Mediagroep/beëindiging
functie) Daarnaast is Rients Schuddebeurs
(Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland) in de
plaats gekomen van Elly van’t Hof, Henk de Keijzer
(Kwant Controls BV) in de plek van Pierre Verwegen
en heeft Jannewietske de Vries (Gemeente Súdwest
Fryslân) de plek van Magda Berndsen ingenomen.
Vergaderingen en bijeenkomsten
In 2018 zijn zes bestuursvergaderingen gehouden.
Er is vergaderd op 22 januari, 5 maart, 7 mei, 2 juli,
3 september en op 29 oktober 2018. Voor 21
november a.s. staat in het Provinciehuis Fryslân in
Leeuwarden de Eindejaarbijenkomst 2018 met de
Algemene Leden Vergadering 2018 gepland.
Gedurende
het
jaar
is
door
de
bestuursondersteuner een aantal keren overleg
gevoerd met de voorzitter en met de
penningmeester.
Verder was het bestuur op 27 januari aanwezig bij
de officiële opening van LF2018 in Stadsschouwburg
De Harmonie in Leeuwarden. Op 27 maart werd
deelgenomen aan een sponsormeeting LF2018 in
het Museum Dr8888. Op maandag 9 april was het
bestuur vertegenwoordigd bij de première van de
Escher film en op 18 augustus in het Reuzencafé. Op
5 mei was het bestuur op uitnodiging van de
Commissaris van de Koning vertegenwoordigd bij
de officiële 5 mei herdenking is de Blokhuispoort en
op zaterdag 9 juni werd deelgenomen aan de
Frisobokaal. Op vrijdag 19 oktober was het bestuur
vertegenwoordigd bij de Rede fan Fryslân, die dit
jaar werd uitgesproken door Van Rompouy, oudvoorzitter van de EU. Op 26 november was het
bestuur aanwezig bij het Netwerkdiner Meet the
Northern Industrie.

Leden
Dit jaar konden in totaal elf nieuwe leden worden
bijgeschreven, t.w. Emile Stuy (Anker Stuy Verven
BV), Titus Mulder (Floronet Holding BV), Carlo
Seegers (Friesland College), Tom van Slooten
(Natuurmuseum Fryslân), Leon van der Meer
(Probo Sign BV), Jelmer Algra (Rabobank
Leeuwarden-Noordwest Friesland),
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Werkgroep Toekomst CDF
In 2018 is een vervolg gegeven aan uitkomsten uit
de werkgroep Toekomst CDF. Door Diane KeizerMastenbroek, Gerlof Reijneker en Martin Cnossen
zijn deze verwerkt in een notitie met
aanbevelingen. Zij zijn daarvoor drie keer bijeen
geweest en wel op 22 maart, 16 april en 5 juli 2018.
Het bestuur heeft de notitie met aanbevelingen op
7 mei besproken en overgenomen. In vervolg
daarop zijn drie werkgroepjes bestaande uit de
leden Regina Bouius-Riemersma, Erica Schaper,
Tom van Mourik, Leon van der Meer, Rimmert de
Jong, John Vernooij, en Siem Jansen aan de slag
gegaan met het uitwerken van de aanbevelingen.
De uitkomsten worden op 21 november op ALV CDF
2018 aan de leden voorgelegd.

De avond werd afgesloten met een kunstzinnig
dessert, waar ook vier schilderijen te bewonderen
waren, die door Herman van Veen speciaal voor
deze avond gemaakt waren. De gasten konden niet
alleen genieten van heerlijke nagerechten, maar
konden ook nog in gesprek met Herman van Veen
die zich onder de gasten begaf. Met de
shuttledienst,
verzorgd
door
autobedrijf
Bourguignon, werden de zeer tevreden gasten weer
teruggebracht naar de parkeerkelders, van waaruit
de thuisreis werd aanvaard.
Zomerborrel CDF 2018
Op 12 juli werd in samenwerking met het Fries
Museum de Zomerborrel CDF 2018 georganiseerd
met gekoppeld daaraan een exclusieve
avondopenstelling van de tentoonstelling “Escher
op reis” voor de leden van CDF. Ruim zeventig
gasten werden aan het begin van de avond in het
Fries Museum verwelkomd door Kris Callens,
directeur van het Fries Museum en lid van CDF. Hij
schetste het unieke karakter van de tentoonstelling
en de totstandkoming daarvan. Nooit tevoren kon
met 80 originele prenten, circa 20 tekeningen,
diverse foto’s en voorwerpen zo’n compleet beeld
van Escher worden getoond.
Daarna werd de Escher tentoonstelling bezocht en
konden de leden samen met hun partners en
zakenrelaties op hun gemak genieten van de
tentoonstelling over het werk van de man die
geboren werd in Leeuwarden. De reis door het
leven van Escher begon in het grauwe platte
Nederland en voerde de gasten mee naar de zon en
de bergen van de Méditerranée. Eschers reislust
was bepalend voor zijn artistieke ontwikkeling. De
schetsen die hij onderweg maakte, waren de
inspiratie voor de topstukken waarin hij jaren later
de werkelijkheid naar zijn hand zette. De
tentoonstelling eindigde met de iconische werken
die Escher zo bekend en geliefd maken.
De avond werd afgesloten met een hapje en een
drankje.

Activiteiten
Gala-avond CDF 2018
Het jaar 2018 begon voor CDF op dinsdagavond 6
februari 2018 met de tweejaarlijks Gala-avond in
Stadschouwburg De Harmonie in Leeuwarden De
avond stond in het teken van veelzijdigheid.
Maar liefst 365 gasten afkomstig uit het
bedrijfsleven, de overheid, kennisinstellingen en uit
de cultuur en sport waren in galakleding aanwezig
bij het grootste gala van Fryslân. Het gaf een mooi
beeld van de veelzijdigheid, diversiteit en kwaliteit
die Fryslân in huis heeft.
Na een poëtische ontvangst in foyer van De
Harmonie konden de gasten genieten van een
gevarieerd muzikaal en smaakvol diner. Het diner
werd geopend door de Anne Jan Zwart, de
voorzitter van de CDF, die de gasten in het Fries,
Nederlands en Stellingswerfs toesprak. Hij ging in
zijn toespraak o.m. in op de kansen die
Leeuwarden-Fryslân 2018 voor Fryslân biedt. De
heer Brok, Commissaris van de Koning, sloot zich
daarbij aan en onderstreepte de toegevoegde
waarde van de CDF bij het werken aan een
innovatief en economisch vitaal Fryslân.
Daarna was het tijd voor de veelzijdige Herman van
Veen, die een exclusief optreden voor de CDF
verzorgde. In een uur durend programma
onderhield hij, samen met zijn muzikanten, de
gasten met mooie teksten, liedjes en dansjes.
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Zakendiner CDF 2018
Op maandagavond 20 augustus waren ruim 60 gasten
aanwezig bij het Zesde Zakendiner van Club
Diplomatique Fryslân dat dit keer plaatsvond in De
Kanselarij in Leeuwarden. Als hoofdgast was MinisterPresident Mark Rutte aanwezig. Samen met Arno Brok,
Commissaris van de Koning, had hij ‘s middags een
werkbezoek gebracht aan de Dairy Campus en aan
Westus in Leeuwarden. Na een korte kennismaking in
de hal met zes internationale studenten van het
MentorProgramma Friesland schoof de dhr. Rutte aan
bij het diner, dat onder leiding van Marc van Gulick
werd verzorgd door de keukenbrigade van het
sterrenrestaurant De Heeren van Harinxma van
Landgoed Lauswolt.
Na het welkomstwoord van Anne Jan Zwart, voorzitter
van CDF, werd onder leiding van Marijke Roskam een
vraaggesprek gevoerd met de minister-president.
Aan de orde kwamen onder meer de indrukken die
waren opgedaan bij de bezoeken aan de Dairy Campus
en Wetsus. De heer Rutte toonde zich enthousiast over
de kennis en kunde die beide organisaties in huis
hebben. Het zijn voorbeelden van de innovatieve
kracht van Fryslân op het gebied van landbouw en
water. Ook was hij gecharmeerd van het
burgerinitiatief Kening fan’e Greide, dat gepresenteerd
was door Klaas Sietse Spoelstra en op vernieuwde wijze
de problematiek rond landbouw en natuur stelt. Het is
een goede manier om zelf problemen aan te pakken en
niet te wachten op de overheid. Nadat ook een aantal
vragen van leden waren besproken werd na een
geanimeerd gesprek van een half uur door de voorzitter
een cheque t.w.v. 2.500 euro aan de heer Rutte
aangeboden voor de Maarten van der Weijden
Foundation. Hoewel de Maarten van der Weijden er
helaas niet in was geslaagd om de Elfstedentocht
helemaal te volbrengen waren alle aanwezigen zeer
onder indruk van zijn prestatie. Aansluitend gingen de
aanwezigen onder aanvoering van de ministerpresident lopend naar de Prinsentuin waar de
aankomst en de huldiging van Maarten van der Weiden
werd bijgewoond.

Aan het eind van de middag werden de gasten
ontvangen
in
het
prachtig
ingerichte
Wetterskipscafé. Bij binnenkomst ontving iedereen
een keycord met daarop de naam van de gast en de
naam van het bedrijf of organisatie waardoor men
was uitgenodigd. Onder het genot van een hapje en
een drankje konden de aanwezig nader kennis met
elkaar maken. Staand op de dijk werden de gasten
door Anne Jan Zwart welkom geheten. Hij ging in
zijn welkomstwoord in succes van 2018 en daagde
iedereen uit om het succes in de toekomst door te
zetten onder het motto van LF 2018: “Dare to
dream, dare to act and dare to be different”. Daarna
beklom Commissaris van Koning, Arno Brok, de dijk
om de gasten toe te spreken. Hij deed dat in Engels
om zich daarmee ook verstaanbaar te maken voor
de buitenlanders die aanwezig waren, waaronder
gasten uit India, Duistland en Frankrijk. Verder
waren ook de ambassadeurs van Estland en Letland
aanwezig en de Honorair-Consuls van onder meer
verschillende Scandinavische landen. Aansluitend
kwam Jelle de Jong, de hoofdrolspeler in de
Stormruiter, iets vertellen over de voorstelling en
overhandigde hij aan de Commissaris twee boeken
over het verhaal van de Stormruiter en de
voorstelling. Daarna verplaatste het gezelschap zich
naar “het Wad” waar genoten werd van het diner,
bestaande uit streekproducten uit ’t Bildt, dat
vervaardigd was door de Friese Top kok Reitse
Spanning. Met militaire precisie slaagde de
bediening erin om in een kort tijdsbestek 600 gasten
voorzien van heerlijke gerechten en wijnen.
Het hoogtepunt van de avond was natuurlijk het
bijwonen van de voorstelling van de Stormruiter,
een mega theaterspektakel met ruim honderd
paarden. Na afloop toonde velen zich onder de
indruk van hetgeen ze hadden ervaren. Ook de
buitenlandse gasten hadden hun ogen uitgekeken
en waren zeer onder indruk. Het bestuur van CDF
kijkt dan ook met een tevreden gevoel terug op dit
evenement, waarmee invulling is gegeven aan het
ambassadeurschap van de club en Fryslân zich van
zijn beste kant heeft laten zien aan de vele gasten
uit binnen- en buitenland.

De Stormruiter
Op vrijdagavond 28 september 2018 was CDF met
in totaal 350 internationale en nationale gasten
aanwezig bij de voorstelling van De Stormuiter in
het WTC Expo in Leeuwarden.
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Eindejaarbijeenkomst CDF 2018
Op woensdagavond 21 november zal in het
Provinciehuis Fryslân in Leeuwarden de
Eindejaarbijeenkomst worden gehouden. Naast de
jaarlijks Algemene Leden Vergadering zal ook
aandacht worden geschonken aan de Strategie
Toekomst CDF en de voorstellen van de
werkgroepjes. Verder zal de bijeenkomst in het
teken staan van het afscheid van vijf bestuursleden
van het eerste uur. Na twee termijnen van drie jaar
zijn zij niet herkiesbaar.

CH2018. Het overgrote deel van de leden van CDF
is lid geworden van de Sponsorclub 2018. In 2018
zijn twee netwerkbijeenkomsten georganiseerd,
t.w. op 8 juni bij het Oranjewoudfestival in
Oranjewoud en op 4 oktober bij de Stormruiter in
Leeuwarden.
Contacten
Commissaris van de Koning - Op 12 maart heeft een
delegatie uit het bestuur een gesprek gehad met de
heer Brok, in zijn hoedanigheid als beschermheer
van de CDF, over de procedure van het zoeken van
een nieuwe voorzitter van de club. In navolging
daarop heeft op 19 september een gesprek
plaatsgevonden tussen de heer Brok en de huidige
voorzitter en de beoogde nieuwe voorzitter.

Handelsmissies CH2018/Experience Centre Fryslân
In 2015 is het idee ontstaat om in de aanloop naar
Leeuwarden – Fryslân Culturele Hoofdstad (LF2018)
nationale en internationale handelsmissies naar
Fryslân te organiseren, met als doel de economische
en culturele aantrekkelijkheid en bedrijvigheid in
Fryslân meer bekendheid te geven. Het bleek in de
voorgaande jaren al dat het lastig was om daar
concreet invulling aan te geven. Als alternatief
ontstond het eind 2017 het idee van het opzetten
van een Experience Centre Fryslân, een tijdelijk
centrum waarin een beeld kon worden gegeven van
het andere, onbekende Fryslân, te weten de
innovatiekracht van het Friese bedrijfsleven. Dit zou
dan gekoppeld moeten worden aan de
tentoonstelling Places of Hope. Een groep
bestaande uit Hans-Paul van der Snee
(IPF/Kanselarij) Mariska van der Giessen (NHL
Stenden), Michiel Kasteleijn (IWCN), Nick van der
Griendt (HC Estland), Jos Pâques (CDF/Pâques),
Evert Jan Schouwstra (ITS/WTC), Oeds Westerhof
(LF 2018), Arjen Lont (HC Israël), Robert Jan
Hageman (CDF) en Anne Jan Zwart (CDF) heeft zich
begin van dit jaar stevig ingezet om de idee te
realiseren. Daarbij is ook Renze de Vries, Fries om
útens en directeur van DST, het experience bureau
uit Amsterdam ingeschakeld. Ondanks alle
inspanning en goede wil van velen is het niet gelukt
om voldoende steun te verwerven om het idee
daadwerkelijk tot uitvoering te kunnen brengen.

Verzoeken om ondersteuning.
Dit jaar is slechts een verzoek ontvangen voor
ondersteuning en medewerking van de CDF,
afkomstig van een stichting met het aanbod om
tegen een vergoeding deel te nemen aan een
vaartocht. Het verzoek is niet gehonoreerd. Wel
is met instemming van de leden van de club met
de Stichting LF2018 een sponsorovereenkomst
gesloten 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 afgelopen jaar de campagne
gevolgd en over het verloop gesproken met het
campagneteam.

Communicatie
Website – De website van de club is in 2018
regelmatig bijgewerkt en van nieuws voorzien.
Nieuwsbrieven - Naast het actueel houden van
de website zijn in 2018 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.

Sponsorclub 2018
Tijdens de AVL 2015 is besloten om gezamenlijk als
leden van de CDF lid te worden van de sponsorclub
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