p/a Postbus 229
8200 AE Lelystad

Jaarverslag
Communicatieplatform Flevoland
2008

Lelystad, mei 2009
Communicatieplatform Flevoland
p/a Lindelaan 20
8224 KT Lelystad
inschrijvingsnummer KvK 32130276

Inhoudsopgave
Inleiding
1 Algemene Ledenvergadering
2 Ledental
3 Bestuurssamenstelling
4 Communicatiemiddelen
5 Financiën

3
4
4
4
4
4

Pagina 2

Inleiding
Het Communicatieplatform Flevoland (CPF) is 9 januari 2008 formeel opgericht. Dit
gebeurde nadat april 2007 een oriënterende bijeenkomst was geweest met
communicatieprofessionals uit Flevoland, gevolgd door een eerste bijeenkomst in de
beoogde opzet in september van dat jaar.
Het CPF is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid; de statuten zijn
vastgelegd in een notariële akte.
Het doel van het CPF is tweeledig. Enerzijds wil het een kennisplatform zijn voor
communicatieprofessionals die werken en/of woonachtig zijn in Flevoland, afkomstig
zijn uit de diverse sectoren van het vakgebied en kunnen werken in zowel de profitals de nonprofit sector. Anderzijds tracht het platform een netwerk te bieden van en
voor de communicatieprofessionals. De vereniging tracht dit doel onder meer te
bereiken door het organiseren van bijeenkomsten voor leden.
Het voorliggende jaarverslag geeft een beeld van de wederwaardigheden van het CPF
in 2008.

Joop de Jager
voorzitter

Roland Sluijter
secretaris
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1. Algemene Ledenvergaderingen
De Algemene Ledenvergaderingen van het Communicatieplatform Flevoland bestaan
idealiter uit drie delen: een uur rondleiding bij het ontvangende bedrijf, een uur
inhoudelijke discussie en een uur netwerken. In de praktijk is deze indeling niet altijd
haalbaar, zo bleek in 2008. Toch streeft het bestuur ernaar elke keer opnieuw wel
deze indeling te realiseren.
Het CPF heeft in 2008 drie bijeenkomsten georganiseerd. Daarmee voldoet het bestuur
aan zijn statutaire verplichtingen. De bijeenkomsten waren:
6 maart, Geomatic Business Park, Kraggenburg
4 september, Brandweer Emmeloord, Emmeloord
26 november, Penitentiaire Inrichting Lelystad, Lelystad.
2. Ledental
Het ledental van het CPF bedroeg eind 2008 65 leden. Sommige daarvan
representeren echter diverse communicatieprofessionals, zodat de achterban het
platform groter is dan het getal aangeeft.
De herkomst van de leden van het platform is verspreid. Zo zijn er leden uit de
overheid, maar ook uit het bedrijfsleven.
3. Bestuurssamenstelling
Het bestuur heeft sinds de oprichting één lid verloren. Esther Gies moest het platform
verlaten, omdat zij statutair geen lid meer kon zijn. Daarnaast is het
penningmeesterschap van het platform binnen het bestuur naar een ander lid
overgegaan: Margo Maneschijn droeg het over aan Mario Withoud.
De samenstelling van het bestuur eind 2008 is als volgt:
Joop de Jager (voorzitter)
Roland Sluijter (secretaris)
Mario Withoud (penningmeester)
Eduard Ehrhardt
Margo Maneschijn
Ton Theunis
Marina van Zon.
4. Communicatiemiddelen
Het Communicatieplatform heeft een website: www.flevolandcommuniceert.nu. Deze is
in 2008 deels gevuld, maar is zeker nog niet zoals beoogd. Dit wordt begin 2009
verbeterd. Daarnaast is een logo vastgesteld, maar nog geen spelregels rondom het
gebruik daarvan. Ook dat verandert begin 2009.
In 2008 heeft het platform nog geen actieve mediaandacht gezocht; hier wacht het
mee tot de website gereed is. Dat is ook het moment om actief leden te gaan werven.
5. Financiën
De inkomsten van het Communicatieplatform worden gevormd door de contributie. De
hoogte van de contributie is afhankelijk van de afhankelijk is van het aantal
communicatiemensen dat een organisatie/bedrijf in dienst heeft.
Daarvoor wordt onderstaande staffel
1-2 medewerkers
3-5 medewerkers
6-15 medewerkers
16 of meer medewerkers

gehanteerd:
€ 50,€ 150,€ 300,€ 400,-
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Niet ieder lid heeft de contributie voor 2008 betaald. In 2009 zal opnieuw worden
verzocht achterstallige contributie te betalen.
De kosten van het Communicatieplatform bestaan in 2008 uit administratieve lasten,
de website, correspondentie en bestuurskosten.
Doordat in 2008 de gastheren telkens een zaal en de (eerste) consumptie verzorgden,
waren er weinig of geen kosten voor de feitelijke ledenbijeenkomsten.
Andere kosten zijn gedragen door de organisaties/bedrijven van de bestuursleden.
Onderstaande balans, en onderliggende stukken, zijn goedgekeurd door de
kascommissie bestaande uit de leden Henk Zorn en André Opdam.
Balans per 01-01-2009

datum
1-1-2009
1-1-2009

110
210

omschrijving
Bank
te ontv.bedr.

debet
2464,56
700
3164,56

datum
1-1-2009

debet €

credit

010

omschrijving
Voorziening
ideële doelen

credit
3164,56
3164,56

Resultatenrekening per 31-12-2009

rek.nr.
410
420
430
499
910
999

omschrijving
bankkosten
internetkosten
kstn. KVK
totale kosten
Contributies
Totale baten

43,42
354,02
38,00
435,44
3600
3600

Verklaring kascommissie

"Aan de leden van het Communicatieplatform Flevoland,
De kascommissie heeft de opgemaakte jaarstukken en de onderliggende
boekhouding op 27 april 2009 doorgenomen en geen onregelmatigheden
kunnen constateren.
André Opdam en Henk Zorn"
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