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1. Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van het CPF. Een standaard zin maar dit schrijvende, 

zonder coronamaatregelen, voelt het als een nieuw normaal. En is saai misschien 

ook wel plezierig omdat het weer in fysieke vrijheid tot stand komt. 

In het verslagjaar 2021 hadden we zeker in het voorjaar nog in hoge mate te 

maken met halve en hele lockdowns, die fysieke activiteiten nagenoeg 

onmogelijk maakten. Met het huidige bestuur zochten we in het verslagjaar ook 

naar referentie: hoe doen andere platforms het en wat kunnen wij daarvan 

overnemen. Daartoe hebben we de nodige virtuele contacten opgebouwd met 

het platform Limburg en Utrecht.  

Het bestuur heeft in het verslagjaar vooral ingezet op het vernieuwen van de 

website, ledenwerving en het opzetten van een periodieke nieuwsbrief met 

bestuurlijk nieuws en leden aan het woord.  

Maar 2021 was opnieuw net als 2020 ook een jaar van zeer beperkte 

mogelijkheden om fysiek bijeen te komen. Dat heeft ons bestuurlijk heel weinig 

mogelijkheden gegeven tot bijeenkomsten en leidde er ook toe dat we voor 

gastsprekers meer financiele ruimte moesten gebruiken dan onder normale 

omstandigheden noodzakelijk is. Zie hiervoor ook de toelichting van onze 

penningmeester op pagina 8. 

Tot slot, in tegenstelling tot wat je zou mogen verwachten in tijden van ziekte en 

oorlog:  het ledenaantal en daarmee de vereniging bleef ook in 2021 gezond en 

stabiel. 

Dat geeft vertrouwen voor de toekomst waarmee het bestuur legitiem aan de 

weg kan blijven timmeren met vernieuwen en innoveren. 

 

Lelystad, juni 2021 

Jan Wind 

Secretaris CPF  
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2. Activiteiten 2021 

 

Bijeenkomsten 

Wanneer Waar Thema Gasten 

23 maart  digitaal Trends in de samenleving Renata Verloop 

23 juni digitaal ALV / corona en 

crisicommunicatie en 
verandermanagement in het 

onderwijs 

Erna Balk en 

Rhody Matthijs 

 

Bestuursvergaderingen 

12 januari Digitaal overleg met Platform Limburg 

27 januari Bestuursvergadering 

10 maart Bestuursvergadering 

7 april Bestuursvergadering 

19 mei Bestuursvergadering 

6 juli Afscheid Margriet Papma - diner 

28 september Bestuursvergadering 

26 oktober Bestuursvergadering 

1 december Bestuursvergadering 
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3. Leden 

Het ledenaantal schommelt de laatste jaren rond de honderd, werkzaam als 

zelfstandig communicatieprofessional of bij een van de veertig bij het CPF 

aangesloten (semi-) overheidsorganisaties of bedrijven. De vereniging laat al 

jaren een tamelijk stabiel ledenaantal zien. Daarbij moet wel bedacht worden dat 

het lidmaatschap van het CPF in de meeste gevallen een bedrijfslidmaatschap is. 

Een lidmaatschap op persoonlijke titel is een uitzondering.  

Geografisch is het ledenbestand overwegend geconcentreerd in midden – 

Flevoland. Communicatieprofessionals vanuit Almere, NOP en Zeewolde zijn 

ondervertegenwoordigd. Met de al in de inleiding gemaakt opmerkingen over 

vernieuwing en innovatie, zal ook dit terrein in 2022 meer aandacht krijgen.  
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4. Bestuur 

Het bestuur van het CPF bestaat momenteel uit vier leden: 

1. Irene Medema voorzitter, bestuurslid sinds 2018, herbenoemd tijdens 

ALV;  

2. Marianne Hoogezand, bestuurslid sinds 2020; 

3. Dick Nauta penningmeester, bestuurslid sinds 2021; 

4. Jan Wind secretaris, bestuurslid sinds 2015, herbenoemd tijdens ALV. 

In de akte van oprichting ( 9 januari 2008) is bepaald dat elk bestuurslid na drie 

jaar aftreedt, volgens een rooster van aftreding. Aftredende bestuursleden zijn 

herkiesbaar. Het bestuur moet volgens diezelfde akte altijd uit een oneven aantal 

bestaan en uit tenminste drie personen. Het huidige bestuur acht vijf 

bestuursleden het minimum. De werkzaamheden zijn in feite vrijwilligerstaken en 

worden langs de lijnen van belangstelling en competenties verdeeld. Het huidige 

bestuur zocht in 2021 naar versterking en zal dat ook in 2022 blijven doen. 

Bestuurswisseling 

Halverwege 2021 heeft Margriet Papma afscheid genomen als bestuurslid van het 

CPF en het penningmeesterschap overgedragen aan ondergetekende. In de door 

Margriet Papma gehanteerde werkwijze in de financiële administratie is nagenoeg 

niets gewijzigd. 
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5. Communicatie 

Met het upgraden van het platform in mediale zin, zijn we meer actief geworden 

op social media, en dan met name op LinkedIn.  

Daarnaast hebben we dit jaar onze eerste nieuwsbrief verzonden. Met deze 

nieuwsbrief houden we je op de hoogte van onze activiteiten, stellen we onze 

leden aan je voor en bieden we de mogelijkheid om relevante 

communicatieactiviteiten van jouw organisatie met ons te delen. 

Iedere nieuwsbrief willen we een lid van ons platform in beeld brengen en onze 

leden met zijn/haar verhaal, deskundigheid, expertise en/of praktijkervaring 

kennis laten maken.  

De nieuwsbrief verschijnt zo vaak als we iets te melden hebben. Wil je aan het 

woord komen of informatie met ons delen? Stuur dan een bericht 

naar info@communicatieplatformflevoland.nl. 

 

Ook hebben we in 2021 een zogenaamde beeldplaat ontwikkeld. Deze werd 

geintegreerd in de nieuwsbrief. Met de praatplaat schetsten we wat we in het 

achterliggende jaar aan activiteiten georganiseerd hebben.  
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6. Financiën 

   

 
   

   

  

Toelichting Financien 

Het Communicatieplatform Flevoland heeft een zakelijke rekening bij Rabobank 

Almere. Het jaar 2021 heeft het CPF afgesloten met een positief saldo van 

€3.216,87 op de rekening. Dit is €1.018,99 minder dan het beginsaldo per 1-1-

2021.  

In de begroting voor 2021 is rekening gehouden met een totaal van € 3.000 aan 

contributie. In werkelijkheid kwam er een bedrag van €1.625,- binnen. De 

verklaring daarvoor is dat de facturen zijn verstuurd in december 2020 en snelle 

betalers nog voor het einde van het jaar hun contributiebijdrage jaar al 

overgemaakt hadden: in december 2020 was reeds €1.550,- overgemaakt; in de 

eerste maanden van 2021 kwam nog eens €1.625,- binnen.  

Voor het begrotingsjaar 2022 wordt de contributie in 2022 geïnd (de facturen 

zijn in januari 2022 verstuurd), zodat deze inkomsten in zijn geheel in de 

rekening van dat jaar worden opgenomen. 

Corona en ledenwerfacties 

Vanwege corona is het aantal activiteiten de afgelopen twee jaar beperkt 

geweest. Om onze leden toch iets te bieden is tweemaal een digitale bijeenkomst 

georganiseerd. De inhuur van een interessante spreker/gespreksleider vergt 

daarbij meer van de financiën dan als we een of meer van onze leden daarvoor 

vragen. Beide hebben zo hun meerwaarde (gehad).  

Resultaten Communicatieplatform Flevoland 2021

activiteit

begroot gerealiseerd begroot gerealiseerd verschil

contributie 3.000,00                       1.625,00                                  1.375,00                             

bestuurs- + representatiekosten 400,00                                     535,01                                135,01                                

internetkosten 200,00                                     27,12                                  172,88                                

bankkosten 130,00                                     119,36                                10,64                                  

kosten KvK -                                      

verenigingskosten 2.000,00                                  1.962,50                             37,50                                  

totaal 3000,00 1.625,00                                  2.730,00                                  2.643,99                             

                      Inkomsten Uitgaven
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Met het loslaten van de beperkende coronamaatregelen kunnen we vanaf 2022 

weer bijeenkomsten organiseren waar leden elkaar kunnen ontmoeten, we 

kennis kunnen aanbieden en deze met elkaar delen, bediscussiëren. 

Tegelijkertijd willen we met deze activiteiten meer ‘de boer op gaan’ en zo meer 

organisaties met communicatieprofessionaliteit in huis aan het CPF binden. Met 

dergelijke succesvolle ledenwerfacties denken we de inkomsten van de 

vereniging te verhogen en onze leden (nog) meer interessante activiteiten 

bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken aan te kunnen bieden. Een update van de 

website en van onze digitale nieuwsbrieven om onze leden regelmatig en goed te 

informeren is daarbij een belangrijk hulpmiddel waarvoor we desgewenst ook de 

nodige financiële middelen willen inzetten. 
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7. Verklaring Kascommissie 

Op 16 juni 2022 heeft de kascommissie, bestaande uit Margriet Papma en 

Wendelien Eringa, de financiën, inclusief bijbehorende bankoverzichten over 

2021 gecontroleerd. Het rekeningresultaat ten opzichte van de begroting kon 

worden geverifieerd. Steekproefsgewijs zijn enkele posten nagegaan. De 

penningmeester heeft op de gestelde vragen bevredigend kunnen antwoorden. 

De kascommissie adviseert de leden het bestuur te dechargeren voor de 

jaarrekening 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


