
29 april 2016

Geacht bestuur,

Wij willen graag uw aandacht vragen voor het Seniorenconvent Commerci6le Club Friesland

De SCCF is een vereniging met als doel een ontmoetingsplek te zijn voor oud-ondernemers ,

bestuurders van het noordelijke bedrijfsleven, overheden en andere organisaties. Wij creEren een
platvorm, waar op vriendschappelijke w'tjze ervaringen kunnen worden uitgewisseld en waar met
belangstelling gekeken wordt naar recente ontwikkelingen, niet alleen op zakelijk gebied, maar ook
het maatschappelijk gebied. Ter ondersteuning daarvan organiseren wij lezingen en bezoeken aan

o.a. bedrijven en instellingen.

De SCCF is ontstaan in 2005 als een afdeling van De Commercidle Club Friesland (DCCF) Sinds april
20t4 zijn wij een zelfstandige vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De SCCF wil graag nauwe

vriendschapsbanden onderhouden met andere commerci6le clubs in het noorden.

Leden van de SCCF zijn personen die in het verleden een beslissende stem hebben gehad in een

(eigen) bedrijf of organisatie. De leden van onze club hebben zich (grotendeels) teruggetrokken uit
het actieve zakelijk leven, veelalop grond van hun leeftijd.

De activiteiten, zoals bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken, worden maandelijks georganiseerd, met
uitzondering van de maanden juli en augustus, in de regel op de vierde donderdag van de maand.

Twee bijzondere bijeenkomsten daarvan zijn het Kerstgala en de Nieuwjaarsbijeenkomst. De

partners van de leden nemen deel aan alle activiteiten.

De plaats voor de bijeenkomsten is normaliter'Het Witte Huis' in Olterterp. Bedrijven en

overheidsinstellingen in het hele land of het Duitse grensgebied worden bezocht.

Duidelijk mag zijn dat vooral de intermenselijke verhoudingen tussen de leden van groot belang zijn.

Door het persoonlijk verleden ontstaat er snel een gevoel van wederzijds begrip en vormt op die

wijze een basis voor gezellige ontmoetingen. Het devies van de vereniging luidt daarom ook:

'Ontmoeten en Genieten'.

De club telt op dit moment ruim 50 leden, die samen met hun partners de activiteiten bezoeken. Het

opkomstpercentsage ligt op bijna 60%.

Onze vraag is of u als bestuur van uw vereniging het bestaan van onze club onder de aandacht van

uw leden wilt brengen. Als er leden binnen uw vereniging zijn die zich in de toekomst op basis van

hun leeftijd uit het actieve zakelijk leven terugtrekken en kennis willen maken met de SCCF, dan

kunnen zij contact opnemen met ons via het secretariaat of voorzitter.

Secretariaat van de SCCF, De Reak 3, 8494 PM Nes (Heerenveen) Voorzitter: Piet Stoelwinder

Telefoon: O622406L27 Telefoon:06 51699273

Email: secreta riaat@sccf.nl

Met vriendelijke groeten,

Na het bestuur van de SCCF,

ccF
Seniorenconvent
Commerci6,le Club
Friesland

(sccF).
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Website: www.sccf.nl
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