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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 2013.

Joop de Jager
voorzitter

Roland Sluijter
secretaris
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1. Jubileum
Het Communicatieplatform Flevoland bestond in 2013 vijf jaar. Het eerste jubileum
was daarmee een feit. Dit is gevierd op een speciale jubileumbijeenkomst in oktober
(zie hoofdstuk 2 Algemene ledenvergaderingen). Professor Betteke van Ruler gaf deze
bijeenkomst extra glans met haar lezing over het Reflectieve communicatieve scrum.
2. 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. Waar we in het jaarverslag over 2012 nog
schreven dat met name de rondleidingen in de praktijk onder druk staan, is dat in
2013 juist goed gegaan. Het streven van het bestuur blijft elke keer opnieuw de
indeling te realiseren.
Het CPF heeft in 2013 drie bijeenkomsten georganiseerd. Daarmee voldoet het bestuur
aan zijn statutaire verplichtingen. De bijeenkomsten waren:
•

28 maart
onderwerp:
inleiding:
locatie:
aanmeldingen:

Ziekenhuizen in beweeglijke tijden
Peter Pels (Flevoziekenhuis)
Flevoziekenhuis, Almere (met rondleiding)
33

•

9 september
onderwerp:
inleiding:
locatie:
aanmeldingen:

Crisiscommunicatie
Paul van Vilsteren en Paul Andriessen (gemeente Almere)
Topsporthal, Almere (met rondleiding door Almere Poort)
35

•

17 oktober, jubileumbijeenkomst
onderwerp:
Reflectieve communicatieve scrum
inleiding:
Betteke van Ruler
locatie:
Agora Theater, Lelystad
aanmeldingen: 55

Het aantal deelnemers aan de jubileumbijeenkomst was, zoals te verwachten was,
hoger dan gemiddeld. Het bestuur is tevreden over het gemiddeld aantal bezoekers
per bijeenkomst, ook al is een lichte stijging welkom.
3. Enquête
Het bestuur heeft in 2013 een enquête gehouden onder de leden om hun mening te
peilen over de bijeenkomsten en de organisatie ervan. Aan het einde van het jaar
waren de uitkomsten ervan nog niet bekend. Een eerste indruk leerde wel dat diverse
leden zich willen inspannen om een of meerdere bijeenkomsten voor hun rekening te
nemen. Hier komen we zeker op terug in 2014.
4. Ledental
Het ledental van het CPF bedroeg eind 2013, net als het jaar daarvoor ongeveer 75. In
de loop van het jaar is het aantal leden gelukkig licht toegenomen. Aan het einde van
het jaar was het aantal geregistreerde leden vijf hoger dan aan het begin van het jaar.
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.
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5. Bestuurssamenstelling
De bestuursamenstelling van het Communicatieplatform Flevoland is in 2013 niet
veranderd. Wel is het penningmeesterschap in de loop van het jaar op interimbasis
overgegaan van Mario Withoud naar Margo Maneschijn. De reden hiervoor is dat Mario
een lichte onkostenvergoeding krijgt voor het werk aan de website en Linkedin. Dit
verhoudt zich niet met het penningmeesterschap. Om die reden voert Margo de
werkzaamheden daarvoor uit.
Jolanda Scholten heeft in 2013 te kennen te geven het bestuur te verlaten na de
eerste bestuursbijeenkomst volgend op de jubileumbijeenkomst. In de praktijk is dit in
2014 gebeurd.
Het bestuur bestond eind 2013 uit de volgende leden:
•
Joop de Jager (voorzitter)
•
Roland Sluijter (secretaris)
•
Margo Maneschijn (penningmeester)
•
Mario Withoud
•
Rene Schipaanboord
•
Jolanda Scholten
6. Communicatiemiddelen
Het Communicatieplatform Flevoland heeft en website tot zijn beschikking:
www.communicatieplatformflevoland.nl. Het inhoudelijk beheer van de site ligt bij het
bestuur, dat voor sommige beheersaspecten een beroep kan doen op het bedrijf
ComSi. Dit bedrijf voert het beheer om niet uit.
Bestuurslid MarioWithoud verzorgt de inhoud van de site en de aanwezigheid van het
CPF op Linkedin. Een punt van discussie daarbij is of mediamensen lid kunnen worden
van die groep. Hoe verhoudt zich dat namelijk met de statutaire afspraak dat media
geen lid kunnen worden van het Communicatieplatform Flevoland? Het bestuur moet
hierover nog een uitspraak doen.
7. 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 2013 hadden de leden hun contributie over het jaar voldaan.
Over het algemeen genomen is het betalingsgedrag voor de contributie goed. Toch
moeten soms leden enkele keren herinnerd worden aan de betaling. Het bestuur
brengt vanaf de tweede herinnering € 7,50 aan administratiekosten in rekening. Dat is
in 2012 besloten.
De uitgaven van het Communicatieplatform bestonden in 2013 uit administratieve
lasten, correspondentie, bestuurskosten, zaalhuur en consumptiekosten.
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Balans per 31-12-2013
omschrijving

begin

ultimo

mutatie

-

-

7.698,52

7.976,00

277,48

-

-

-

-

-

-

571,00-

571,00-

7.405,00

293,52-

kas
bank
spaar
kruisposten
overloop
totaal

7.698,52

Resultatenrekening per 31-12-2013
activiteit
contributie

begroot

gerealiseerd

4.165,00

4.165,00

bestuurskosten
internetkosten
bankkosten

2.004,2030,25

30,25-

102,25

102,25-

kosten KvK

-

verenigingskosten

1.750,82-

overig
totaal

4.297,50

277,48

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 2013 bedragen:
•
28 maart
€
0,00
•
9 september
€
19,98
•
17 oktober
€ 1.730,84
Verklaring Kascommissie
De kascommissie van het Communicatieplatform Flevoland over 2013 bestaat uit Petra
Zwaan (Nauta Evenementencommunicatie) en Vincent Speur (Multicopy Lelystad). Zij
hebben de ledenvergadering op 16 mei 2014 geadviseerd het bestuur decharge te
verlenen voor de jaarrekening over 2013 (zie de ingevoegde verklaring van de
kascommissie)
5.1 Gezond
De financiële situatie van het Communicatieplatform Flevoland is gezond. Daardoor
hoefde ook in 2013 de contributie niet te worden verhoogd.
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Verklaring kascommissie

Van: Vincent Speur
Verzonden: Friday, May 16, 2014 09:17 AM
Aan: Maneschijn, Margo
Onderwerp: kas

Geachte bestuur,
Op 07 april 2014 hebben ondergetekenden in bijzijn van de penningmeester van
Het Communicatieplatform Flevoland, mevr. M. Maneschijn, de kas gecontroleerd
voor wat betreft de inkomsten en uitgaven in het jaar 2013.
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 1 hiaat gevonden en daar is naar tevredenheid actie op ondernomen.
Wij hebben de adviezen van de kascommissie van 2013 overgenomen;
• Door een hoog positief saldo hebben wij geadviseerd meer te investeren in
communicatie uitingen.
• Meer eigen activiteiten, om een goede cashflow te genereren.
De kascommissie adviseert de ledenvergadering het bestuur te dechargeren voor de
jaarrekening van 2013.
Met vriendelijke groet,
De Kascontrolecommissie,
Vincent Speur
Petra Zwaan – van Ommen
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