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Inleiding
Het Communicatieplatform Flevoland (CPF) is 9 januari 2008 formeel opgericht. 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 profit- als 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
2009.

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 ook in
2009. Toch streeft het bestuur ernaar elke keer opnieuw wel deze indeling te realiseren.
Het CPF heeft in 2009 vier bijeenkomsten georganiseerd. Daarmee voldoet het bestuur aan
zijn statutaire verplichtingen. De bijeenkomsten waren:
26 februari
onderwerp: nieuwjaarsbijeenkomst (een kijkje in de keuken van een cateraar)
locatie: De Koningshof, Urk
28 mei
onderwerp: virtuele/interactieve communicatie
locatie: Rabobank Almere
3 september
onderwerp: fondsenwerving
locatie: De Kemphaan, Almere
19 november
onderwerp: citymarketing
locatie: Vitens, Lelystad
2. Ledental
Het ledental van het CPF bedroeg eind 2009 75 leden. Sommige daarvan representeren
echter diverse communicatieprofessionals, zodat de achterban van 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
Een bestuurslid heeft in 2009 afscheid genomen van het bestuur. Marina van Zon bleek niet
genoeg tijd naast haar werk te kunnen vrijmaken om het lidmaatschap van het bestuur goed
te kunnen vervullen. Het bestuur heeft de vrijgevallen bestuursplekken – één in 2008 en dus
één in 2009 – in 2009 nog niet ingevuld. Naar verwachting gebeurt dit in ieder geval voor
één plek in 2010 wel.
De samenstelling van het bestuur eind 2009 is als volgt:
Joop de Jager (voorzitter)
Roland Sluijter (secretaris)
Mario Withoud (penningmeester)
Eduard Ehrhardt
Margo Maneschijn
Ton Theunis.
4. Communicatiemiddelen
Het Communicatieplatform heeft een website: www.flevolandcommuniceert.nu. Deze is in
2009 gepresenteerd aan de leden. Hij voldoet echter nog niet aan de wensen van het
platform. Het bestuur heeft in 2009 gezocht naar leden die wat uren zouden willen steken in
het up-to-date houden van de site. Dat heeft niet tot resultaat geleid. In 2010 probeert het
bestuur opnieuw steun te vinden bij de leden voor het webbeheer.
5. Samenwerkende communicatiekringen
In Nederland hebben twaalf lokale en regionale communicatiekringen zich ‘verenigd’ in de
Samenwerkende communicatiekringen.nl. Dit is een platform waar de kringen een paar keer
per jaar bijeenkomen om ontwikkelingen binnen de platforms en ook het vakgebied te
bespreken. Het beoogt geen tegenhanger te zijn van Logeion. Het Communicatieplatform
Flevoland heeft contact gezocht met het bestuur van de Samenwerkende
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communicatiekringen en afgesproken in 2010 aan te schuiven bij het overleg van de twaalf
kringen.
6. 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,-

Eén lid heeft bij het sluiten van 2009 zijn contributie nog niet betaald; dit is ook de enige die
de contributie over 2008 nog niet betaald heeft.
De uitgaven van het Communicatieplatform bestaan in 2009 uit administratieve lasten, de
website, correspondentie, bestuurskosten, het nieuwjaarsbuffet en consumpties bij de
Kemphaan.
Doordat in 2009 de andere keren de gastheren telkens een zaal en de (eerste) consumptie
verzorgden, waren er verder weinig of geen kosten voor de feitelijke ledenbijeenkomsten.
Andere kosten zijn gedragen door de organisaties/bedrijven van de bestuursleden.
Balans per 01-01-2010

datum
1-1-2010
1-1-2010

omschrijving
Bank
te ontv.bedr.

debet
4.155,60
700
4.855,60

datum
1-1-2010

omschrijving
Voorziening
ideële doelen

credit
4.855,60
4.855,60

Resultatenrekening per 31-12-2009

rek.nr.
410
420
430
440
499
910
999

omschrijving
bankkosten
internetkosten
kosten KVK
kosten vereniging
totale kosten
contributies
totale baten

Debet € Credit €
96,02
211,52
32,14
1769,28
2108,96
3800
3800

Verklaring Kascommissie
Aan dit jaarverslag is een afbeelding van de verklaring van de kascommissie toegevoegd, die
de cijfers over 2009 heeft doorgenomen. De commissie heeft geen onregelmatigheden
geconstateerd en de leden aanwezig op 15 september 2010 gevraagd de penningmeester
decharge te verlenen. Dat laatste is gebeurd.
6.1 Gezond
De financiële situatie van het Communicatieplatform Flevoland is gezond. Makkelijker dan
voorheen kan het bestuur daarom bij het organiseren van bijeenkomsten ook kosten dragen
voor bijvoorbeeld externe sprekers.
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Afdruk van de verklaring van de Kascontrolecommissie
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