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Notulen Algemene Ledenvergadering Friese Zaken d.d. 9 november 2017 
 
Aanwezig: 36 leden (incl. bestuursleden)  
 

 
1. OPENING 

De voorzitter, Robert Wielinga, opent de vergadering op deze bijzondere locatie 
in Theater De Koornbeurs in Franeker. Hierna neemt hij kort het programma door 
van de bijeenkomst aansluitend aan deze vergadering. Bij de start van het eerste 
jaar van Friese zaken formuleerde een compleet nieuw bestuur de volgende 
tekst:  Friese Zaken is dé netwerkorganisatie voor ambitieuze en 

ondernemende mensen die zaken doen in Friesland. De vereniging is 
ontstaan vanuit de behoefte Friesland een toekomstbestendige en 
inspirerende netwerkorganisatie te bieden. Niet zomaar een 
businessclub, maar eentje die haar leden verrijkt.  

Vanavond wordt de tussenbalans opgemaakt na het eerste volle verenigingsjaar. 
Dit jaar stond in het teken van de transitie van DCCF-JCCF naar Friese Zaken, 
een jaar derhalve met veel veranderingen, hobbels en uitdagingen. 
In deze vergadering een overzicht van de zaken die binnen het bestuur en de 
commissies aan de orde zijn geweest. Vooraf alvast een compliment aan de 
penningmeester die ervoor heeft gezorgd om de club weer financieel gezond te 
maken en aan de ledencommissie die een bemoedigende toestroom van 
nieuwe leden heeft gegenereerd. Dit laatste zorgt voor een evenwichtiger 
leeftijdsopbouw en maakt Friese Zaken toekomstbestendiger. 
 

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

3. VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 5 OKTOBER 2016 
Het verslag wordt ongewijzigd en onder dankzegging vastgesteld en 
ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Dank aan het secretariaat voor 
de notulering. 
 

4. FINANCIËLE ZAKEN 
a. Verslag kascommissie 2016/2017 en benoeming kascommissie 2017/2018 
De heer André de Jong heeft samen met de heer Johan Westra de kascontrole 
uitgevoerd. Beiden zijn afwezig, daarom leest Atje Deinum de schriftelijke 
verklaring voor van deze commissie. Er zijn geen onvolkomenheden 
geconstateerd, de processen verlopen prima. De kascommissie stelt voor, dat 
de leden decharge verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid tijdens de 
periode 1-7-2016 t/m 30-6-2017. 
 
b. Jaarrekening DCCF/JCCF over 2016/2017 
Orlando Bosma geeft kort het verloop van de cijfers aan. Doordat er aan het 
eind van vorig seizoen een negatief financieel resultaat was, is ervoor gekozen 
om qua uitgaven stevig op de rem te trappen. Er is budgettair wel ruimte 
gemaakt voor de uitrol van de nieuwe club ‘Friese Zaken’. Door een strakkere 
beheersing van de kosten is het toch gelukt om de club weer financieel gezond 
te maken en te werken aan de aangroei van het noodzakelijke buffervermogen. 
De extra bijeenkomsten (kennisgroepen en lunchbijeenkomst) hebben niet geleid 
tot hogere kosten.  
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Sponsoren en leden zijn belangrijk geweest voor de reorganisatie. Alhoewel er 
best een hoge uitstroom heeft plaatsgevonden van leden, was er ook een grote 
instroom van nieuwe leden vandaar de hogere opbrengst. 
Concreet zijn de totale uitgaven uitgekomen op € 63.479 (2015/16 € 88.434) 
en de totale opbrengsten op € 75.140 (2015/16 € 76.040) 
 
Tabe Velink vraagt waar de liquide middelen gebleven zijn. Orlando geeft aan, 
dat door het moment van wegboeken van crediteuren dit beeld in de vergelijking 
met het vorige jaar niet helemaal klopt. 
 
Hierna verleent de vergadering decharge aan het bestuur voor het gevoerde 
beleid en geeft de penningmeester de complimenten voor zijn werkzaamheden.  
 
De kascommissie voor het volgende jaar wordt gevormd door de heren  
Johan Westra en Tabe Velink. Dank aan André de Jong voor zijn werkzaam-
heden in de afgelopen 2 seizoenen. 
 
c. Begroting Friese Zaken voor 2017/2018 
Er worden in de begroting voor 2017/18 hogere bedragen aangehouden voor 
communicatie en activiteiten terwijl de opbrengsten lager zijn begroot omdat 
wordt uitgegaan van een lager ledenaantal. Verder zullen de kosten voor de ‘niet 
kerntaken’ van de club worden beperkt. 
Er is ingezet op een nihil resultaat gebaseerd op de resultaten die we nog 
moeten behalen, o.a. het aantrekken van sponsoren. De omvang van het 
buffervermogen is geschikt om deze uitgaven op te vangen. 
Tabe Velink stelt voor om de begroting beter inzichtelijk te maken. Orlando heeft 
er bewust voor gekozen om een beknopte versie van de cijfers te presenteren, 
de volledige begroting staat op de site ter inzage voor de leden.  
 
d. Voorstel contributie € 450,- 
Op basis van de begroting stelt het bestuur voor de contributie te handhaven op 
hetzelfde nivo als het vorige seizoen. De vergadering stemt hiermee in.  
 

5. PROGRAMMA 
a. Korte terugblik 2016|17 door activiteitencommissie 
Het woord is aan Laurens Snoek. In het afgelopen jaar zijn de lunchbijeen-
komsten met veel enthousiasme ontvangen, zowel qua aantal deelnemers als 
qua thema’s. Na de eerste pilot met een kennisgroep over bedrijfsovernames/ 
opvolging, zijn er 4 kennisgroepen opgestart (- Van ZZP naar ZMP, - Door-
groeien, - Ooit ga ik voor mijzelf beginnen, - Balans werk-privé) 
Verder is er in het afgelopen seizoen een gevarieerd en kosten efficiënt 
avondprogramma neergezet. 
b. Vooruitkijken naar programma 2017|18 door activiteitencommissie 
Ook voor het komende seizoen staan er 4 kennisgroepen op de planning.  
De actuele thema’s voor de lunchbijeenkomsten zijn geïnventariseerd tijdens de 
seizoensopening. Daarbij is ook de wens uitgesproken voor bedrijfsbezoeken en 
gastsprekers bij de avondbijeenkomsten. De activiteitencommissie werkt aan de 
detailinvulling van het programma. 
Voor 2018 staat er, in verband met de evenementen in het kader van de 
Culturele Hoofdstad 2018, geen Groot Fries Ondernemerstreffen op het 
programma. 
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6. LEDENCOMMISSIE 
a. Korte terugblik, resultaten en plannen 
Het woord is aan Sabrina Slagman. Binnen de geheel nieuw samengestelde 
ledencommissie is inmiddels een optimale ‘flow’ gecreëerd.  
In het afgelopen seizoen is gewerkt met de volgende kerntaken; 
- Ledenbehoud; de ‘slapende’ leden zijn gebeld voor hernieuwd contact.  
- Ledenwerving; er wordt in de eigen netwerken gezocht naar nieuwe leden, 
maar ook op deze plek een oproep aan de leden om introducees mee te blijven 
nemen naar bijeenkomsten. 
- Ledenbeweging; tenslotte is het ledenverloop in de afgelopen jaren in kaart 
gebracht. In het afgelopen seizoen hebben we 29 nieuwe leden mogen 
verwelkomen een bijzonder mooi resultaat wat er uitspringt t.o.v. de voorgaande 
seizoenen (2013/14; 8. 2014/15; 18. 2015/16; 10). Helaas was de uitstroom 
van leden (50) het afgelopen jaar ook groot. Dit resulteert in een actueel leden 
aantal aan het begin van dit seizoen van 133. 
Voor het komende seizoen is er een budget beschikbaar voor een 
wervingsactie. En er is een duo-lidmaatschap gecreëerd, hierdoor kunnen 2 
mensen van 1 organisatie lid worden. Er volgt dan een korting op de contributie 
(2e lidmaatschap is dan € 375,- i.p.v. € 450,-). Ter aanvulling, ook dit 2e 
lidmaatschap is op persoonlijke titel. Dit voorstel wordt door de vergadering 
aangenomen.  
 
Tenslotte een woord van dank aan de vergadering, jullie maken de club! 
 

7. BESTUURSVERKIEZING 
Ongeveer een jaar geleden begon een kersvers bestuur de op papier 
vernieuwde club echt vorm en inhoud te geven. Zoals wellicht bekend bestaat 
het bestuur (naast voorzitter Robert Wielenga, penningmeester Orlando Bosma 
en secretaris Atje Deinum) uit de voorzitters van de Ledencommissie, de 
Activiteitencommissie en de Communicatiecommissie. Om diverse redenen 
nemen er vandaag drie bestuursleden afscheid. Natuurlijk is het jammer, dat we 
voor het komende seizoen al afscheid moeten nemen van 3 bestuursleden. 
Maar doorstroom hoort er natuurlijk gewoon bij. 

a. Aftredend en niet herkiesbaar  
- Atje Deinum als secretaris  
- Ronald Brouwer als voorzitter communicatiecommissie 
- Bruno Zandberg als contactpersoon CONN/FFCC 

b. Benoeming 
- secretaris; André de Vries 
- voorzitter communicatiecommissie; Martine Pieters. 
Zij worden unaniem door de vergadering benoemd en accepteren deze 
benoeming. Na een dankwoord van de voorzitter ontvangen de afgetreden 
bestuursleden een fraai boeket als dank voor hun inzet. 
 
Aansluitend op deze plek een woord van dank voor de sponsor Bourguignon 
Lease & Verhuur. In de periode 2014 t/m 2017, zijn ze bij de club betrokken 
geweest als hoofdsponsor. Het bestuur is hen zeer dankbaar hiervoor.  
Met name voor de betrokkenheid van Michel de Haan als lid en zijn inzet binnen 
de ledencommissie een bijzonder woord van dank. Het goede nieuws is, dat er 
inmiddels een nieuwe sponsor is gevonden, te weten de Makro. De december 
bijeenkomst zal bij hen plaatsvinden. 
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8. RONDVRAAG / SLUITING  
Hans Noordstrand vraagt of planning voor het hele jaar vast staat, want hij wil 
geen avond missen.  
Laurens geeft aan, dat deze data in principe vast staan, de lunch in maart 2018 
wordt mogelijk een combinatie met een activiteit bij de Business Contact dagen. 
 
Vervolgens sluit de voorzitter om 17.55 uur de vergadering. 
 
 


