Gala Evenement 2018
Op dinsdagavond 6 februari vond in Stadsschouwburg De
Harmonie Leeuwarden de tweejaarlijks Gala-avond plaats van
CDF. De avond stond dit keer 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 CDF, die de gasten in het Fries, Nederlands en
Stellingwerfs 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 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 CDF verzorgde. In een uur durend
programma verraste hij, samen met zijn topmuzikanten, de gasten
met prachtige teksten, tedere liedjes en vrolijke dansjes.
De avond werd afgesloten met een kunstzinnig dessert, waar ook
vier schilderijen te bewonderen waren, die Herman van Veen
speciaal voor deze avond had gemaakt. 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 met Escher op reis
Op 25 april, is de tentoonstelling “Escher op reis” officieel
geopend. Na het succes van “Alma Tadema” en “Mata Hari, de
mythe en het meisje” is dit de derde blockbuster in het Fries
Museum.
In “Escher op reis” (28 april t/m 28 oktober 2018) wordt zijn
ontwikkeling gevolgd van grafisch talent tot wereldberoemd
kunstenaar. Met meer dan tachtig originele prenten, circa twintig
tekeningen en diverse foto’s en voorwerpen wordt in de voetsporen getreden van de reislustige graficus, die in Italië, Zwitserland
en Spanje inspiratie vond voor zijn bekendste werken.
De recensies zijn lovend. Zo gaf de NRC maar liefst 5 sterren.
De toeloop is daardoor zo groot dat het advies geldt om zonder
online ticket op zak de gang naar het museum niet te maken.

Gelukkig organiseren wij in samenwerking met Fries Museum op
donderdag 12 juli a.s. een exclusieve avond openstelling van de
“Escher op reis” tentoonstelling. Samen met u partner kunt u als
lid van CDF in alle rust een bezoek brengen aan deze adembenemende tentoonstelling.
Tevens wordt u de gelegenheid geboden om ook een relatie met
zijn/haar partner uit uw bedrijfsnetwerk voor deze exclusieve
avond uit te nodigen. De avond wordt afgesloten met een borrel.
Zet de datum, donderdagavond 12 juli a.s., en het tijdstip, van
19.30 – 22.30 uur, en de locatie, het Fries Museum in
Leeuwarden, alvast in uw agenda. De uitnodiging voor de deze
avond zal binnenkort worden toegezonden.

Promotiecampagne Schiphol LF 2018
In de ALV CDF 2017 hebben de leden besloten in te stemmen met
het ondersteunen van een promotiecampagne die dit jaar op de
luchthaven Schiphol door LF 2018 wordt gehouden.

Een begeleidingsgroep bestaande Douwe Faber, Harry Westers
en John Vernooy voert namens CDF periodiek overleg met
LF 2018 om de voortgang van de campagne te bespreken.

De campagne is in februari gestart en heeft al veel reacties
opgeleverd onder meer op social media. Op verschillende plekken
op Schiphol, zoals op digitale schermen, op bagagebanden en op
lightboxen is LF2018 zichtbaar. Op 6 mei stond Schiphol met een
‘preview dag’ zelfs volledig in het teken van Culturele Hoofdstad,
waarbij een voorproefje werd gegeven van verschillende activiteiten die dit jaar in Fryslân zullen plaatsvinden.

De groep is op 23 april voor de eerste keer bijeengeweest en
heeft toen teruggekeken op de 1e fase van de campagne.
Fase 2 van de campagne begint medio mei bij de start van de
11Fountains.

Werkgroep Toekomst
CDF
Op verzoek van het bestuur heeft een
werkgroep bestaande uit Diane
Keizer-Mastenbroek, Gerlof Reijneker en
Martin Cnossen de resultaten verwerkt
van de discussie over de Legacy LF 2018
die eind vorig jaar na de ALV 2017 is
gevoerd.
Dit heeft geresulteerd in een notitie met
aanbevelingen voor de toekomst, de
missie en visie van CDF. Het bestuur heeft
deze notitie op 7 mei besproken en stemt
in met de voorgestelde aanbevelingen.
De werkgroep is gevraagd verder te
werken aan de uitvoering daarvan.
Bedoeling is om de leden hier nauw bij te
betrekken. Daartoe zullen binnenkort drie
werkgroepjes worden ingesteld die bezig
gaan met het opstellen van een strategisch kader voor de komende jaren, het
voorbereiden van een werkbezoek aan de
regio Eindhoven en het voorbereiden van
de buitenlandse reis in 2019.

Zakendiner CDF 2018
Elk jaar organiseert CDF een Zakendiner met een gastspreker. Dit jaar zal het
diner plaatsvinden op maandag 20 augustus a.s. met als gast Minister-President
Mark Rutte. De Minister-President brengt ‘s middags eerst een bezoek aan de
Dairy Campus en aan Wetsus en komt daarna naar De Kanselarij. Daar zal hij onder
leiding van Marijke Roskam met de leden van CDF in gesprek gaan over thema’s die
op dit moment in Fryslân spelen. Bij de borrel zal de heer Rutte zich in het gezelschap begeven. Of de Minister-President ook bij het diner zal aanschuiven hangt
mede af van de aankomst van Marten van der Weijden die dan al zwemmend de
Elfstedentocht hoopt te volbrengen in de Prinsentuin in Leeuwarden.
Het Zakendiner plaatsvinden in De Kanselarij en het diner c.a. zal worden verzorgd
door de keukenbrigade van De Heeren van Harinxma.
Zet de datum, maandagavond 20 augustus a.s., en het tijdstip, van 17.45 – 21.30
uur, en de locatie, De Kanselarij in Leeuwarden, alvast in uw agenda.
De uitnodiging voor de deze avond zal eind juli worden toegezonden.
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Mocht u interesse hebben om te deelnemen aan één van de drie groepjes dan
kunt u dat melden bij het secretariaat.

Nieuwe leden CDF per 1 januari 2018
Titus Mulder		Floronet Holding BV			Bolsward
Tom van Slooten		Natuurmuseum Fryslân			Leeuwarden
Leon van der Meer
Probo Sign BV				Dokkum
Rimmert de Jong
Royal Steensma BV			Leeuwarden
Sieger Dijkstra		Sieger Dijkstra BV				Beetsterzwaag
Jorrit Volkers		Stichting FB Oranjewoud			Oranjewoud
Rick van der Spek		
Trip Advocaten & Notarissen		
Leeuwarden
Berend Snijder		
Van der Veen & Kromhout Accountants
Gorredijk

De Stormruiter
Een van de grootste producties in het kader van LF 2018 is
De Stormruiter. Alle beschikbare 100.000 kaarten zijn inmiddels
verkocht. CDF heeft 350 VIP-kaarten gereserveerd voor de voorstelling van het theaterspektakel De Stormruiter op vrijdagavond
28 september a.s. in het WTC Expo in Leeuwarden. Het voorlopige
programma voorziet in een ontvangst van alle 350 gasten om 16.30
uur in WTC Westcordhotel in Leeuwarden.
Daarna wordt van 18.00 – 20.00 uur op unieke locatie gezamenlijk
gedineerd in de sfeer van ’t Bildt. Aansluitend is het tijd voor het
muziektheater spektakel De Stormruiter, het grootste theatrale
project uit het Bidbook van Leeuwarden Fryslan 2018, culturele
hoofdstad 2018. Een epische vertelling over de strijd van de mens
tegen het water, gebaseerd op de negentiende eeuwse novelle ‘Der
Schimmelreiter’ van Theodor Storm. De voorstelling is voor niet
Nederlandstaligen goed te volgen.
In de eerder toegezonden infobrief stond vermeld dat elk lid
belangstelling kan tonen voor maximaal zes kaarten, onder de
voorwaarde dat daarvan tenminste vier plekken zullen worden ingenomen door zakelijke relaties van zijn/haar bedrijf of organisatie,
afkomstig van buiten Fryslân en bij voorkeur van buiten Nederland.
Dit is mogelijk als té rigide overgekomen. Bedoeld is de leden op
te roepen invulling te geven aan de missie van CDF, namelijk het
promoten van Fryslân in de rest van Nederland en daarbuiten.
Het bijwonen van De Stormruiter biedt een mooie gelegenheid
om gasten van elders naar Fryslân te halen. Het is evenwel aan de
leden op welke wijze zij daar invulling aan wensen te geven en wie
zij als gast uitnodigen. Aanmeldingen kunnen ook na 23 mei nog aan
het secretariaat worden gericht. De nieuwe leden ontvangen nog
afzonderlijk bericht.
De Stormruiter staat gepland voor vrijdag 28 september a.s.,
vanaf 16.30 – 22.30 uur en zal plaatsvinden in het WTC Expo in
Leeuwarden

Eindejaarbijeenkomst 2017 en 2018
Op woensdagavond 22 november 2017 kwamen in het Provinciehuis Fryslân in
Leeuwarden circa 40 leden bijeen voor de traditionele Eindejaarbijeenkomst.
De bijeenkomst stond in het teken van de toekomst van CDF en de ‘legacy
LF 2018’, i.c. Fryslân in 2030.
Tijdens de ALV werd met het Bestuursverslag 2017 teruggeblikt op de activiteiten
van 2017. Daarna kwam de Jaarrekening 2016 aan de orde. Deze gaf geen aanleiding tot het stellen van vragen. Wel werd bij de begroting 2018 uitvoerig stilgestaan bij het verzoek van LF2018 om te participeren in een promotiecampagne op
Schiphol. Na een goede inhoudelijke discussie werd unaniem ingestemd met het
verzoek en werd de begroting 2018 ongewijzigd vastgesteld.
Na de ALV werd in de Statenzaal, onder leiding van Marcel de Jong, gesproken
over de toekomst van CDF, de Legacy LF2018 en Fryslân 2030. Na een kort
interview werden door vijf verschillende leden vijf stellingen geponeerd en
onderbouwd. De stellingen leidden tot interessante discussies. Sommige konden
op instemming rekenen. Zo was de meerderheid het eens met de stelling dat CDF
actie boven gezelligheid stelt. Het accent moet in de komende tijd nog verder
verschuiven van consumeren naar participeren. Op de stelling dat je in Fryslân
moet kunnen werken zonder er te wonen werd verdeeld gereageerd. Een deel is
van mening dat niet alleen werk, maar ook wonen in Fryslân een positieve bijdrage
kan leveren aan het tegengaan van de krimp en de leefbaarheid van het platteland.
De stelling dat de slogan “Fryslân: het land van melk en water“ de lading goed dekt
werd breed verworpen. Algemene mening is dat Fryslân meer is en een grotere
verscheidenheid aan bedrijvigheid herbergt dan dat de slogan weergeeft.
De discussie werd afgerond met het uitreiken door de Commissaris van de prijs
voor de beste debater.
De bijeenkomst 2018 zal in het teken staan van oud en nieuw. Maar liefst 5
bestuursleden, waaronder de voorzitter, zullen hun functie na zes jaar neerleggen
en er zullen 3 nieuwe bestuursleden toetreden. De 4 bestuursleden die aanblijven
oriënteren zich momenteel op mogelijke kandidaten. Een werkgroep bestaande
uit Diane Keizer-Mastenbroek, Bert van der Hoek en Durk Jorrit van der Eems is
druk bezig met samenstellen van een onderhoudend programma.
De Eindejaarbijeenkomst CDF 2018 staat dit gepland voor woensdag 21
november a.s., van 17.30 – 21.30 uur en zal plaatsvinden in het Provinciehuis in
Leeuwarden.
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Agenda
Club Diplomatique
Fryslân 2018
2018
Donderdag 12 juli
Zomerborrel met Escher op reis
19.30 – 22.30 uur
Fries Museum, Leeuwarden

Maandag 20 augustus
Zakendiner CDF 2018
17.45 – 21.30 uur
De Kanselarij, Leeuwarden

Vrijdag 28 september
De Stormruiter
16.30 – 22.30 uur
WTC Expo, Leeuwarden

Woensdag 21 november
Eindejaar bijeenkomst/ALV CDF 2018
17.30 - 21.30 uur
Provinciehuis, Leeuwarden

