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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 profitals de non-profit 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 2012.

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 rondleiding bij het ontvangende bedrijf, een inhoudelijke
discussie en aansluitend netwerken. In de praktijk is deze indeling niet altijd haalbaar,
zo bleek ook weer in 2012. Met name de rondleiding staat onder druk. Toch streeft het
bestuur ernaar elke keer opnieuw wel deze indeling te realiseren.
Het CPF heeft in 2012 vier bijeenkomsten georganiseerd. Daarmee voldoet het bestuur
aan zijn statutaire verplichtingen. De bijeenkomsten waren:
•

•

13 februari
onderwerp:
inleiding:
locatie:
aanmeldingen:
21 juni
onderwerp:
inleiding:
locatie:
aanmeldingen:

Wat betekent aansluiting op het spoor voor Dronten?
Ed Gijsen (gemeente Dronten)
Leisure World Ice Centre, Dronten
25

Het Nieuwe Werken
Jolanda Kramer (gemeente Lelystad) en Francine Beek
(Rabobank Flevoland)
Gemeente Lelystad
37

•

12 juli
(samen met Gemeente Almere en Welcom Amsterdam)
onderwerp:
Verdubbeling Almere / kennismaking met deze gemeente
inleiding:
Paul van Vilsteren (gemeente Almere), Nik Smit (citymarketing
Almere)
afsluiting:
Roland Sluijter (namens CPF)
locatie:
Carlton Tower/WTC Almere Area
aanmeldingen: 38

•

20 november
onderwerp:
inleiding:
locatie:
aanmeldingen:

reputatiemanagement
Janneke Wijnia-Lemstra (Windkoepel Noordoostpolder) en
Andrea Bies (Waterschap Zuiderzeeland)
Waterschap Zuiderzeeland
32

Het aantal leden dat deelneemt aan de bijeenkomsten stijgt, wat heugelijk is. Een
telefonische benchmark heeft geleerd dat de opkomst in Flevoland positief afsteekt
tegen de opkomst bij andere communicatiekringen in den lande.

2. Ledental
Het ledental van het CPF bedroeg eind 2012, net als het jaar daarvoor ongeveer 75.
Sommige leden representeren 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.
Een aantal leden is vertrokken, maar gelukkig heeft het CPF ook weer nieuwe leden
kunnen werven. Vertrekkende leden melden zich helaas niet altijd af. Hierdoor komt
het bestuur er soms pas na enkele maanden achter dat het ledenbestand vervuild is.
Een jammerlijke constatering.

3. Bestuurssamenstelling
De bestuursamenstelling van het Communicatieplatform Flevoland is in 2012 deels
veranderd. Anja Kramer en Querine van Osch hebben allebei begin 2012 afscheid
genomen. Jolanda Scholten van de gemeente Dronten is op 13 februari toegetreden
tot het bestuur.
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Het bestuur bestond eind 2012 uit de volgende leden:
•
Joop de Jager (voorzitter)
•
Roland Sluijter (secretaris)
•
Mario Withoud (penningmeester)
•
Margo Maneschijn
•
Rene Schipaanboord
•
Jolanda Scholten

4. Communicatiemiddelen
Het Communicatieplatform Flevoland heeft en website tot zijn beschikking:
www.communicatieplatformflevoland.nl. Het beheer van de site ligt bij het bestuur, dat
voor sommige beheersaspecten een beroep kan doen op ComSi.
Het bestuur heeft gesproken over de inzet van social media voor ledenwerving en
-behoud. Onder meer vanwege veranderingen bij linkedin (geen twitterberichten meer
overnemen) en het achterblijvende dagelijks beheer van de website, is deze actie niet
goed van de grond gekomen.

5. Financiën
De inkomsten van het Communicatieplatform worden gevormd door de contributie. De
hoogte van de contributie is afhankelijk van het aantal communicatiemensen dat een
organisatie/bedrijf in dienst heeft.
Daarvoor hanteert het CPF, al sinds
•
1-2 medewerkers
•
3-5 medewerkers
•
6-15 medewerkers
•
16 of meer medewerkers

zijn oprichting, onderstaande staffel:
€ 50,€ 150,€ 300,€ 400,-

Eind 2012 hadden vier leden hun contributie over het jaar nog niet voldaan. In totaal
ging het om een bedrag van 200 euro.
Over het algemeen genomen is het betalingsgedrag voor de contributie goed. Toch
moeten soms leden enkele keren herinnerd worden aan de betaling. Het bestuur heeft
daarom besloten voortaan vanaf de tweede herinnering € 7,50 aan administratiekosten
in rekening te brengen.
De uitgaven van het Communicatieplatform bestaan in 2012 uit administratieve lasten,
correspondentie, bestuurskosten, zaalhuur en consumptiekosten.
Balans per
datum
31-122013
31-122013
31-122012

31-12-2012
omschrijving
101 Bank
102 Kas
103 Te
ontvangen
bedragen

debet
7.698,52

datum
31-122012

omschrijving
Voorziening
ideële doelen

credit
7.918,77

31-122012

104 Bedragen
uit te zoeken

29,75

50,00
200,00

7.948,52

7.948,52
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Resultatenrekening per 31-12-2012
rek.nr.
omschrijving
Debet € Credit €
410
bankkosten
100,50
420
internetkosten
29,75
430
kosten KVK
30,08
440
verenigingskosten
1.624,99
450
Bestuurskosten
330,00
499
totale kosten
2.115,32
910
contributies
3.405,00
999
totale baten
3.405,00

De kascommissie heeft bij het jaarverslag over 2011 geadviseerd om te laten zien
hoeveel de kosten per bijeenkomst bedragen. Het bestuur heeft dit advies
overgenomen. De kosten per bijeenkomst in 2012 bedroegen:
•
13 februari
€ 1.125,00
•
21 juni
€
0,00
(gastheer gemeente Lelystad)
•
12 juli
€ 499,99
•
20 november €
0,00
(gastheer Waterschap Zuiderzeeland)

Verklaring Kascommissie
De kascommissie van het Communicatieplatform Flevoland over 2012 bestaat uit
Marieke Bakelaar (gemeente Lelystad) en Paul van Vilsteren (gemeente Almere). Zij
hebben de ledenvergadering op 12 maart 2013 geadviseerd het bestuur decharge te
verlenen voor de jaarrekening over 2012.
5.1 Gezond
De financiële situatie van het Communicatieplatform Flevoland is gezond. Daardoor
hoefde ook in 2012 de contributie niet verhoogd te worden.
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Verklaring kascommissie

Van: Bakelaar, M (Marieke) [mailto:M.Bakelaar@Lelystad.nl]
Verzonden: Tuesday, March 12, 2013 5:00 PM
Aan: 'j.dejager@zuiderzeeland.nl'; 'Mario Withoud'
CC: 'Vilsteren PPM van (Paul)'
Onderwerp: Controle kascommissie
Geacht bestuur,
Op 5 maart 2013 hebben ondergetekenden in bijzijn van de penningmeester van Het
Communicatieplatform Flevoland, dhr. M. Withoud, de kas gecontroleerd voor wat betreft
de inkomsten en uitgaven in het jaar 2012. Wij zijn steekproefsgewijs enkele posten
nagegaan en de penningmeester heeft op al onze vragen bevredigende antwoorden
kunnen geven. Ook hebben wij gevraagd om bankafschriften en deze heeft de
penningmeester ons doen toekomen.
Wij willen het bestuur en de penningmeester in het bijzonder complimenteren. Er is (naar
aanleiding van ons verzoek van vorig jaar) een duidelijk gespecificeerde overzicht
gegeven van de inkomsten en uitgaven. Dit jaar start met een schone lei, door een
effectieve opschoning van de ledenadministratie.
Voor het komende jaar adviseren we het volgende:
• Er staat nu een positief saldo op de rekening van € 7698,52. Dat betekent dat we
in feite te weinig activiteiten ontplooien ten behoeve van de leden. We adviseren
het bestuur om bij de volgende ledenvergadering met een voorstel te komen
voor besteding van dit bedrag op korte termijn en op lange termijn.
Voorbeelden:
investeren in de communicatie van het platform (met name: website,
community en platform van maken), en/of
meer grote en kleine activiteiten gedurende het jaar, en/of
eens in de vijf jaar (te beginnen in 2013) een grotere activiteit (symposium of
bezoek buiten de regio), waarvoor je voortaan elk jaar spaart.
•

Maak een duidelijke afspraak over wanneer het gehele contributiebedrag geldt
of slechts een deel (bijvoorbeeld: aanmelden tot 1 juni van een jaar = hele
contributie, aanmelden na die datum is de helft).

De kascommissie adviseert de ledenvergadering het bestuur de dechargeren voor de
jaarrekening van 2012.

Met vriendelijke groet,
De kascontrolecommissie,
Marieke Bakelaar (Lelystad)
Paul van Vilsteren (Almere)
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