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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 2015.

Joop de Jager
voorzitter

Roland Sluijter
secretaris
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1. Tussenjaar

Het Communicatieplatform Flevoland heeft in 2015 een tussenjaar gehad. Door ziekte
van twee van de drie bestuursleden heeft het CPF in 2015 geen activiteiten
ontwikkeld. Het bestuur heeft de leden in het tweede kwartaal per e-mail geïnformeerd
over de stand van zaken. In diezelfde mail zijn leden opgeroepen zich aan te melden
voor een nieuw bestuur. Als alternatief is het beeld geschetst het CPF op te heffen.
Diverse leden hebben zich daarop gemeld voor het nieuwe bestuur. Zij hebben zich in
2015 voorbereid op het vervolg van het Communicatieplatform Flevoland.
2. Ledental

Het ledental van het CPF is ondanks de stilstand niet veranderd en bedroeg 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.
Dit is lijn met de statuten van het Communicatieplatform Flevoland.
3. Bestuurssamenstelling

De bestuursamenstelling van het Communicatieplatform Flevoland is in 2015
veranderd. Op 1 januari 2015 heeft Rene Schipaanboord namelijk afscheid genomen
van het bestuur.
Het bestuur bestond daarmee in 2015 uit de volgende leden:

Joop de Jager (voorzitter)

Roland Sluijter (secretaris)

Margo Maneschijn (penningmeester)
4. Financiën

De inkomsten van het Communicatieplatform worden gevormd door de contributie.
Omdat het CPF in 2015 geen activiteiten heeft ontwikkeld, en dit al redelijk vroeg in
het jaar waarschijnlijk werd, heeft het bestuur besloten over 2015 geen contributie
van zijn leden te vragen.
Het CPF had in 2015 zeer geringe uitgaven. Deze bestonden uit voornamelijk
administratieve lasten en bestuurskosten. Dit laatste ten behoeve van de
voorbereiding van de leden die interesse hebben het nieuwe bestuur van het CPF te
gaan vormen.
De terugbetalingsregeling van Mario Withoud (zie het jaarverslag over 2014) is nog
niet voltooid, ondanks de inspanningen van het bestuur. De afronding vindt
waarschijnlijk in 2016 plaats.
Balans per 31-12-2015
omschrijving

begin

ultimo

mutatie

bank

10.007,25

9.711,37

- 295,88

totaal

10.007,25

9.711,37

- 295,88
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Resultatenrekening per 31-12-2015
activiteit

begroot

bestuurskosten

283,40-

internetkosten

30,25-

bankkosten

132,23-

overig
totaal

gerealiseerd

150,00
-

295,88-

Verklaring Kascommissie
De kascommissie van het Communicatieplatform Flevoland over 2015 bestaat uit Petra
Zwaan (PlusNauta) en Vincent Speur (Multicopy Lelystad). Zij hebben de
ledenvergadering op 29 april 2016 geadviseerd het bestuur decharge te verlenen voor
de jaarrekening over 2015 (zie de ingevoegde verklaring van de kascommissie op
pagina 6).
5.1 Gezond
Omdat de financiële situatie van het Communicatieplatform Flevoland eind 2014
gezond was, is die – gegeven het tussenjaar dat 2015 was – eind 2015 nog steeds
hetzelfde.
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Verklaring kascommissie
Van:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Verzonden:

Petra Zwaan - van Ommen | PlusNauta [Petra@plusnauta.nl]
Maneschijn, Margo
'Vincent Speur'; Sluijter, Roland
Kascontrole Communicatieplatform Flevoland 2014 & 2015
vr 29-4-2016 14:12

Op 29 april 2016 hebben ondergetekenden in bijzijn van de penningmeester van Het
Communicatieplatform Flevoland, mevr. M. Maneschijn & de secretaris dhr. R. Sluijter,
de kas gecontroleerd voor wat betreft de inkomsten en uitgaven in het jaar 2014 &
2015.
Wij zijn steekproefsgewijs enkele posten nagegaan en de penningmeester heeft op al
onze vragen bevredigende antwoorden kunnen geven.
Bankafschriften waren aanwezig en zijn ook doorgenomen.
Wij hebben in beide balansen 1 hiaat gevonden en deze is naar tevredenheid actie in
ondernomen.
Wij hebben de adviezen van de kascommissie van 2014 overgenomen;
 Door een hoog positief saldo hebben wij geadviseerd meer te investeren in
communicatie uitingen. Voor 2016 is dit al in gang gezet.
 Meer eigen activiteiten, om een goede cashflow te genereren.

De kascommissie adviseert de ledenvergadering het bestuur te dechargeren voor de
jaarrekening van 2014 & 2015.
Met vriendelijke groet,

De kascontrolecommissie,
Petra Zwaan – van Ommen
Vincent Speur
Met vriendelijke groet,
Petra Zwaan

PlusNauta
T: 0031 (0) 85 – 273 74 46
M: 0031 (0) 6 – 475 680 76
E: petra@plusnauta.nl
W: www.plusnauta.nl
Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag (tot 14.00 uur) en vrijdag.
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