CDK-PENNING
De CdK-penning is een onderscheiding die de Commissaris van de Koningin bij hoge uitzondering toekent.
Criteria om in aanmerking te komen voor de CdK-penning:
- een jarenlange, met hart en ziel getoonde betrokkenheid bij de provincie Fryslân
- een persoonlijke band met (het ambt van) de CdK
De CdK reikt de penning uit op een openbare bijeenkomst. De provincie meldt de toekenning
van de penning op de eigen website en via een persbericht.
Kosten van de penning zijn voor de provincie.
Uitgereikte CdK-penningen:
Rimmer Mulder, hoofdredacteur Leeuwarder Courant
24 september 2009, bij zijn afscheid
Arno Brok, burgemeester Sneek
29 januari 2010, bij zijn vertrek als burgemeester naar Dordrecht
Rembrandt Veldhuyzen van Zanten, kabinetschef provincie Fryslân
28 mei 2010, bij zijn pensionering
Piet Adema, gedeputeerde provincie Fryslân
16 mei 2011, bij zijn afscheid als gedeputeerde
Germain Sandberg van Oudshoorn, Hoofd Protocol provincie Fryslân
1 december 2011, bij zijn pensionering
Joop Bekius, loco-secretaris College van Gedeputeerde Staten
28 juni 2013, bij zijn pensionering
Mr. Pieter Tuinman, lid Heeren Zeventien
6 november 2013, bij zijn jubileum als secretaris van het lobbygezelschap
Diana Monissen, bestuursvoorzitter van de Friesland Zorgverzekeraar
10 juni 2015, bij haar vertrek als bestuursvoorzitter
Gerbe G. Verhaaf, kolonel-vlieger
10 september 2015, bij zijn vertrek als commandant van de Vliegbasis Leeuwarden.
Rob Karsmakers, site manager Philips Drachten
12 november 2015, bij zijn vertrek uit Fryslân
Oeds Bijlsma, directeur beleid provincie Fryslân
7 juni 2016, bij zijn afscheid als directeur
Guus van den Berg, provinciesecretaris en algemeen directeur provincie Fryslân
29 juni 2017, bij zijn afscheid als provinciesecretaris en algemeen directeur
Gerrit Krol, waarnemend burgemeester van Het Bildt
14 december 2017, bij zijn afscheid als langstzittende waarnemend burgemeester van Nederland (tevens oudste burgemeester van het land)

Boeiercommissie Statenjacht
20 mei 2019, bij de viering van de 65ste verjaardag van de overdracht van het Statenjacht
aan het provinciebestuur door de boeiercommissie (Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo en
middenstand)

