
CONCEPT  

 

Notulen Algemene Ledenvergadering Friese Zaken d.d. 5 oktober 2016 
 
Aanwezig: 53 leden (incl. bestuursleden)  
 

 
1. OPENING 

De voorzitter, Berend Snijder, opent de vergadering op deze bijzondere locatie in 
Sportstad Heerenveen. Het is tevens de eerste keer als Friese Zaken en het is 
dan ook de bedoeling om vooruit te kijken.  
 

2. MEDEDELINGEN / INGEKOMEN STUKKEN 
Er zijn geen mededelingen en geen ingekomen stukken.  
 

3. VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 14 OKTOBER 2015 
Het verslag wordt ongewijzigd en onder dankzegging vastgesteld en 
ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Dank aan het secretariaat voor 
de notulering. 
 

4. VERSLAG SECRETARIS 
Paula Huizenga kan melden, dat het afgelopen jaar volledig in het teken heeft 
gestaan van de omzetting naar Friese Zaken. 
 

5. STATUTENWIJZIGING FRIESE ZAKEN 
Dit punt is inmiddels een 2-tal keren aan de orde gesteld tijdens de 
bijeenkomsten van DCCF en JCCF, de leden zijn bij deze bijeenkomst al 
akkoord gegaan met de voorgestelde wijziging. De leden hebben inmiddels 
kennis kunnen nemen van de voorgestelde wijzigingen, de stukken waren 
beschikbaar op de website. De leden gaan unaniem akkoord met de 
voorgestelde wijziging. Friese Zaken is hiermee formeel een feit. Het bestuur zal 
de wijziging nu verder bij de notaris in orde maken. 
 

6. FINANCIËLE ZAKEN 
a. Verslag kascommissie 2015/2016 en benoeming kascommissie 2016/2017 
De heer Ingmar Bouma heeft samen met de heer André de Jong de kascontrole 
uitgevoerd. Ingmar Bouma leest de bevindingen van het onderzoek voor. Er zijn 
geen onvolkomenheden geconstateerd, de processen lopen prima.  
De kascommissie stelt voor, dat de leden decharge verlenen aan het bestuur 
voor het gevoerde beleid tijdens de periode 1-7-2015 t/m 30-6-2016. 
De vergadering neemt dit voorstel unaniem aan en geeft de penningmeester de 
complimenten voor zijn werkzaamheden.  
 
De kascommissie voor het volgende jaar wordt gevormd door de heren  
André de Jong en Johan Westra. Dank aan Ingmar Bouma voor zijn werkzaam-
heden in de afgelopen 2 seizoenen. 
 
b. Jaarrekening DCCF/JCCF over 2015/2016 
Berend Snijder vat de cijfers kort samen aan de hand van de kerncijfers. Er zijn 
verder geen vragen. De jaarrekening wordt hierna goedgekeurd en vastgesteld. 
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c. Begroting Friese Zaken voor 2016/2017 
De beschikbare gelden worden maximaal ingezet voor de bijeenkomsten.  
De diverse kosten zijn teruggeschroefd o.a. voor het secretariaat. Besloten is om 
daar de formele zaken onder te brengen, de rest van de werkzaamheden wordt 
ingevuld door de commissies zelf. Er wordt dit jaar bewust een extra bedrag 
beschikbaar gesteld voor het communiceren van de nieuwe naam. Ondanks dat 
er veel uren belangeloos door CC ingestoken worden, zijn hier toch kosten aan 
verbonden. 
 
d. Voorstel contributie € 450,- 
Dit voorstel wordt unaniem aangenomen door vergadering. Ter aanvulling, het 
bestuur gaat de mogelijkheden van aanvullende sponsoring onderzoeken.  
Op deze plek een woord van dank aan onze hoofdsponsor Bourguignon Lease 
& Verhuur voor hun jaarlijkse bijdrage. 
 

7. ACTIVITEITENCOMMISSIE 
Het woord is aan Laurens Snoek. Hij begint met het voorstellen van zijn team. 
Aansluitend volgt de presentatie van de bijeenkomsten die zijn gepland voor het 
komende seizoen. Nieuw hierbij zijn de lunchbijeenkomsten, deze worden 
gepland twee weken na de avondbijeenkomst. De avondbijeenkomsten vinden 
plaats in de eerste week van de maand en rouleren van dag zodat iedereen in 
de gelegenheid is om hierbij aanwezig te zijn.  
 
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden door heel Friesland en de kernwaarden 
zullen iedere keer worden gekoppeld aan een bijeenkomst. Tijdens de seizoens-
opening zijn de wensen geïnventariseerd. Deze vormen de basis voor de 
thema’s die in het komende seizoen terugkomen tijdens de diverse 
bijeenkomsten.  
 
Hierna is het woord aan Martine Pieters die een kort verslag geeft van de eerste, 
succesvolle, lunchbijeenkomst bij Smeding. De lunchbijeenkomsten zijn 
gebaseerd op de vraag van leden. Ze starten om 11.30 en zijn om 13.30 
afgerond, deze tijd past goed in de planning van de dag. De bijeenkomsten zijn 
veelal voor/door leden. 
 
Tenslotte is er een toelichting op de kennisgroepen. Dit is een werkgroep met 6 
tot 8 leden die in select gezelschap kennis delen. Er is gestart met een pilot en 
deze wordt als zeer positief ervaren.  
 
Een overzicht van alle bijeenkomsten is te vinden op de website. Ook zal in de 
komende nieuwsbrief een mogelijkheid worden opgenomen waarbij leden zich 
kunnen aanmelden voor de kennisgroepen. 
 

8. LEDENCOMMISSIE 
Het woord is aan Sabrina Slagman, zij stelt de commissie voor.  
De ledencommissie is er voor bestaande en nieuwe leden. Zij hebben zichzelf 
als doel gesteld om dit jaar kwantitatief te groeien met 30%. Er wordt gezocht 
naar nieuwe leden die een afspiegeling zijn van de Friese economie. Samen met 
de communicatiecommissie wordt een communicatieplan gemaakt, dat met 
name gericht is op social media.  
De ledencommissie richt zich niet alleen op nieuwe leden, maar er is ook 
aandacht voor leden die hebben opgezegd en het behoud van leden. 
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Er is tijdens de bijeenkomsten veel aandacht voor introducés, dit keer zijn het er 
12. Deze contacten worden ook na de bijeenkomsten voortgezet, waarbij de 
ervaringen van de introducés bijdragen aan het leerproces binnen de 
ledencommissie, alles gericht op het benaderen van nieuwe leden. 
Het werven van nieuwe leden is een gezamenlijke opdracht, dus hierbij een 
oproep aan de leden, neem zelf introducés mee en deel dit zelf ook op social 
media. 
 

9. COMMUNICATIECOMMISSIE 
Het woord is aan Ronald Brouwer, hij stelt zijn commissie voor. Het doel van de 
commissie is het faciliteren van de andere commissies. Er is recentelijk gekozen 
voor een nieuwe manier van communicatie o.a. de nieuwsbrieven zijn aangepakt 
waarbij beter te meten is, wat de resultaten zijn. Verder is er een nieuwe huisstijl 
gemaakt en is er een nieuwe website klaar om morgen online te worden gezet. 
Er wordt nog gewerkt aan een nieuwe opzet voor social media (Facebook en 
LinkedIn). Alle profielen van de leden zijn inmiddels overgezet naar de nieuwe 
site en er wordt binnenkort een nieuwe profielfoto toegevoegd. Alle leden 
ontvangen binnenkort een nieuw password om in te loggen op de site.  
Hierna volgt een presentatie van de nieuwe website. 
 

10. COMMISSIE CONN/FFCC 
Het woord is aan Bruno Zandberg. Hij is samen met Atje Deinum 
verantwoordelijk voor dit onderdeel. Hij brengt het GFOT op 31 oktober a.s. met 
als spreker Peter van Uhm onder de aandacht. Het CONN zal in oktober 
volgend jaar weer een groot evenement organiseren. Deze bijeenkomst zal dan 
plaatsvinden in Assen en het doel is om Frans Timmermans te vragen om hier 
een lezing te geven. 
 

11. BESTUURSVERKIEZING 
Voordat dit onderdeel wordt behandeld wil Berend Snijder aandacht vragen voor 
alle inzet die in het afgelopen jaar is gestoken in de transitie naar Friese Zaken. 
Aan een ieder vanaf deze plaats dank voor de inzet.  
Aansluitend is er een woord van dank voor de voorzitters en actieve leden die 
afscheid nemen; Paula Huizenga (secretaris), Ellen Salverda (voorzitter 
Activiteitencommissie), Inge Rietsema (voorzitter Communicatiecommissie), 
Annelies Douwstra (secretaris JCCF) en Clarie Waterlander en  
Albert van der Voorn (Activiteitencommissie). Atje Deinum neemt ook afscheid 
als voorzitter van JCCF, maar als het goed is blijft zij binnen het bestuur van 
Friese Zaken een actieve rol vervullen. Tenslotte zal ook Berend Snijder aftreden 
na een bestuursperiode van 8 jaar, eerst als penningmeester en het laatste 
seizoen als vice-voorzitter. Hij heeft het altijd met veel plezier gedaan, maar het is 
nu tijd voor een nieuwe club met nieuwe mensen.  
Voor een ieder is er een boeket bloemen. 
 
Hierna is de formele bestuursverkiezing aan de orde. 

a. Aftredend en niet herkiesbaar  
- Berend Snijder als vice-voorzitter/penningmeester.  
- Paula Huizenga als secretaris. 

b. Benoeming 
- voorzitter; Robert Wielinga. 
- secretaris; Atje Deinum. 
- penningmeester; Orlando Bosma. 
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Zij worden unaniem door de vergadering benoemd en accepteren deze 
benoeming. Het woord is nu aan de nieuwe voorzitter Robert Wielinga, namens 
Atje Deinum en Orlando Bosma bedankt hij de vergadering voor het in hen 
gestelde vertrouwen. Hoewel hij als voorzitter nu benoemd is voor een periode 
van 3 jaar, geeft hij aan, dat hij deze functie in eerste instantie voor 1 jaar zal 
vervullen. Het doel is, om het ledenaantal weer naar 200 te laten groeien, een 
ambitieus plan. Momenteel zijn er circa 30 mensen actief om Friese Zaken te 
laten functioneren op basis van de nieuwe plannen (dit is 30% van het totale 
ledenaantal). Na een lange periode, zijn we als club weer vernieuwend bezig, het 
doel is om zaken die goed zijn te behouden en voor andere zaken een nieuwe 
vorm te vinden, deze vernieuwing begint vandaag. 
 
Tenslotte namens de vergadering een woord van dank aan Berend Snijder voor 
zijn geweldige inzet in de afgelopen 8 jaar.  
  

12. RONDVRAAG / SLUITING  
Er zijn geen vragen. Vervolgens sluit de voorzitter om 18.04 uur de vergadering. 
 
 


