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Inleiding
Dit is het jaarverslag 2014 van Platform Communicatie Rotterdam (PCR). Het verslag is een 
verantwoording van het bestuur aan de leden en legt verslag van onze activiteiten. Ook de 
financiële verantwoording over het verslagjaar met daarbij een toelichting van de penning-
meester is hierin opgenomen.

Bestuur Platform Communicatie Rotterdam

1 april 2014
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Bestuur

Samenstelling
Bij de algemene ledenvergadering (ALV) van 13 april 2015 bestond het bestuur van PCR uit de volgende 
personen:

Voorzitter: 
Michiel Koorenhof (2012)

Penningmeester: 
Els van Klinken (2013)

Secretaris: 
Mirjam den Boer (2013)

Leden 
Ineke Vanderveken (2013)
René Boonstra (2012)
Chris van Marion (2014)

Het bestuur vormt een hecht en toegewijd team dat ook in 2014 weer een aantrekkelijk jaarprogramma 
heeft kunnen realiseren. De tijdsinvestering is voor bestuursleden echter behoorlijk hoog. Initiatieven van 
leden om bij te dragen aan het programma zijn dan ook van harte welkom. 

In 2014 hebben een aantal studenten vrijwillig meegedraaid in het bestuur. Hun inzet heeft echter geen 
tastbare resultaten opgeleverd.

Kascommissie
De kascommissie van PCR wordt gevormd door
oud-bestuursleden Wendy Mast en Lesley Langelaar-Thomas.

Vergaderingen
Het bestuur vergaderde in 2014 10 keer. Vaste agendapunten zijn het jaarprogramma, de financiën en het 
ledenbestand. 
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Bijeenkomsten
Ook in haar 61e bestaansjaar wist PCR weer een aansprekend programma te presenteren. In totaal 
werden 10 bijeenkomsten georganiseerd met als vaste onderdelen gedurende het jaar de nieuwjaars-
bijeenkomst, de zomerborrel en de scriptieprijs. Door steeds wisselende locaties in de stad te kiezen 
brachten we de leden niet alleen inhoudelijke inspiratie maar lieten we hen ook kennismaken met
winteressante Rotterdamse plekken zoals het Manhattanhotel, de Aloha Bar en Uit je eigen stad.

Een bijzonder event in 2014 was de bijeenkomst die PCR op de internationale Social Media Week
organiseerde.

Januari: Nieuwjaar
Een optimistische PCR-voorzitter Michiel Koorenhof trapte het jaar af met de bekendmaking van het
programma. Het gaat goed met PCR!

Februari: Gamification
Tussen de culinaire hoogstandjes van Vertrekhal Oranjelijn door, nam Jurriaan van Rijswijk ons op 10 
februari mee in de wereld van Gamification. Of was het nou ‘Serious gaming’? Van Rijswijk gaf een aantal 
spectaculaire voorbeelden van de kracht van games in bijvoorbeeld educatie en training. Zelf is hij met 
zijn bedrijf actief in de medische wereld.

Maart: Nieuw media en journalistiek
Voor Klaas Geert Bakker, adjunct-hoofdredacteur van RTV Rijnmond, was het bijna een thuiswedstrijd 
maandag 17 maart. In het Maaspodium, op een steenworp afstand van de RTV Rijnmond studio’s in de 
Schiecentrale, deed hij verslag van de turbulente tijden in de mediawereld. De (technische) ontwikke-
lingen gaan zo snel dat Rijnmond er maar mee op is gehouden om lange termijn plannen te maken.
‘Fail fast’ is ook in de media het uitgangspunt geworden.

April: De creatieve industrie
Martijn Aslander, oprichter van de website Lifehacking, funtrepeneur en professioneel omdenker gaf
ons op 23 april een lesje vrijdenken in de nieuwe digitale economie. Plaats van handeling was Podium 
O950 in Kralingen, een ongepolijst betonnen cultuurgebouw dat ons na de oorlog door de Duitsers is
geschonken als vorm van wiedergutmachung. Een opmerkelijke plek die ook dient als hoodkwartier
van de Vrijmetselaars, zo bleek. Na de peptalk van Martijn volgde een training creatief denken van
InHolland’s Peter van den Heuvel.

Mei: Nuclear Security Summit
Als eerste communicatievereniging van Nederland ontvingen we op 14 mei directeur communicatie Ivar 
Nijhuis van het ministerie van Buitenlandse Zaken met zijn imponerende relaas over de Nuclear Security 
Summit. Een evenement van ongekende omvang met 58 wereldleiders, vijfduizend leden van interna-
tionale delegaties en ruim tweeduizend journalisten uit alle delen van de wereld. Nijhuis deed verslag 
van de complexe organisatie en het mediacircus rond het evenement dat hem later in het jaar de titel 
Communicatieman van het Jaar opleverde.

Mei: Het merk Rotterdam
Voor Rotterdam was 2014 publicitair een succesjaar door de nationale en internationale aandacht voor 
het nieuwe Centraal Station en de Markthal. PCR nodigde alle belangrijke spelers op het vlak van city-
marketing uit voor een debat onder leiding van RTV Rijnmond coryfee Dave van der Wal. Locatie:
De Fruitvis.

Juni: de Zomerborrel
Ondanks de geweldige locatie, de Aloha Bar in het voormalige Tropicana, werd de zomerborrel matig
bezocht. Erg jammer. De les voor de volgende keer: borrelen alleen is niet leuk genoeg voor onze 
kritische leden. Er moet ook wat te beleven zijn. Daar houden we voortaan rekening mee.
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September: Social Media Week
Het initiatief van RauwCC om het befaamde Amerikaanse evenement de Social Media Week naar
Rotterdam te halen was een onverwacht kadootje voor de Rotterdamse communicatie- en mediasector. 
PCR sprong direct op het initiatief in en werkte een sponsorconcept uit waarmee wij onze leden een
exclusief bezoek aan het evenement konden bieden. Marketingmanager Suzanne Ekel van Twitter
Nederland gaf ons een boeiende presentatie over het succes van het sociale medium dat de wereld van 
nieuws en media totaal veranderde.

Oktober: Stephanie Vermeijden wint de Rotterdams Communicatiescript prijs
Communicatiestudente Stephanie Vermeijden (HR) maakte een grondige analyse van de communica-
tie op de werkvloer van het IJssellandziekenhuis. De jury bestaande uit Ton Rodenburg (ARA), Maarten 
Reijgersberg (RauwCC), Mark Verzijl (winnaar RSCP 2013), Karin van Reeuwijk (Gemeente Rotterdam) 
en Michiel Koorenhof (voorzitter PCR) was onder de indruk en kende haar de Rotterdamse scriptieprijs 
2014 toe. Een prijs van 1500 euro en een boeiende stageweek bij verschillende Rotterdamse bureaus en 
organisaties vielen haar ten deel.

De Rotterdamse communicatiescriptieprijs wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Rotterdam, 
Hogeschool InHolland en Hogeschool Rotterdam.

November: Big Data
Jan Willem van Beek, eigenaar van het Utrechtse bureau Greenberry nam in het sjieke Manhattan hotel 
een geboeid PCR-publiek mee in de fascinerende wereld van Big Data. Nu alle informatie digitaal wordt 
en opslag van data nauwelijks meer geld kost, ontstaan er zeeën van informatie waar ondernemers en 
marketeers handig gebruik van kunnen maken. Je staat er van te kijken wat bedrijven als Facebook en 
Google allemaal van je weten en hoe zij die informatie weten om te zetten in hard cash. Maar je hoeft
niet per sé een miljardenbedrijf te zijn om hier je voordeel mee te doen. Er liggen mogelijkheden voor 
iedereen met een creatief idee.
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Ledenbestand 
Ondanks de inzet van het bestuur is het aantal leden in 2014 wederom afgenomen. Aan het begin van 
het jaar telde het ledenbestand 51 individuele leden; dit aantal bedroeg aan het eind van 2014 42. Ook 
het bedrijfslidmaatschap kende een lichte teruggang van 26 naar 24 bedrijven zodat er per saldo ultimo 
2014 72 leden vanuit de bedrijven bij PCR zijn aangesloten. Als reden voor opzeggen worden econo-
mische omstandigheden genoemd en het feit dat mensen vinden dat zij te weinig aanwezig zijn bij de 
bijeenkomsten, waardoor ze te weinig uit hun lidmaatschap halen.  Een individueel lid is wegens wan-
betaling afgevoerd. Het streven van het bestuur is nog steeds om in de nabije toekomst door te groeien 
naar zo’n 150 leden. 

Inspanningen van het bestuur om studenten als aspirant lid meer bij bestuursactiviteiten te betrekken en 
zo toekomstige leden te werven heeft geen duurzaam resultaat opgeleverd. Studenten zijn enthousiast 
maar haken in verband met drukke studiewerkzaamheden ook na korte tijd weer af.

Nieuwe leden werven
Het grote aantal mutaties in het ledenbestand  gedurende het verslag jaar en de daarbij behorende
verminderde inkomsten baren het bestuur zorg. Daarom is besloten om begin 2015 een aantal acties uit 
te zetten om nieuwe leden te werven.

Het bestuur zal zich blijven inzetten om nieuwe leden te werven. Kwalitatieve bijeenkomsten spelen 
hierbij een belangrijke rol.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal leden en mutaties per ultimo 2014:

1-1 2014 31-12 2014

Leden

Bedrijven
(aantal x 3)

Totaal
50 76 126 11442 72

Aantal leden
2013 - 2014
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Samenwerking
Regionale communicatiekringen
Ook in 2014 heeft PCR contact gehouden met de andere regionale communicatiekringen en met de
landelijke vereniging Logeion. Er is gesproken over het behartigen van de belangen van de communica-
tieprofessional en er zijn ervaringen en ideeën voor bijeenkomsten, ledenwerving en sponsoring
uitgewisseld.

Eind 2014 is PCR door Logeion gevraagd om mee te werken aan de selectie van regionale projecten voor 
de Galjaardprijs voor publieke communicatie.

Sponsoring
PCR kan de Rotterdamse Communicatie Scriptieprijs organiseren door sponsorbijdragen van de
gemeente Rotterdam, Hogeschool InHolland en Hogeschool Rotterdam. Ook is PCR dank verschuldigd 
aan de organisaties en bureaus die een stagedag aanbieden aan de winnaar van de scriptieprijs.

Website en social media
Linked In, Facebook en twitter zijn voor PCR belangrijke media om actuele zaken onder de aandacht van 
een groter publiek dan alleen het ledenbestand, te brengen.

De Linkedin groep heeft maar liefst 870 leden (maart 2015), een grote groep die het bestuur graag
actiever bij PCR zou willen betrekken.  Het PCR Twitteraccount @pcr010, wordt gevolgd door 670
twitteraars.

De website is gedurende 2014 nog op een aantal punten aangepast, echter de huidige bestuursleden 
beschikken over te weinig kennis van het CMS Joombla, om grote veranderingen zelf te kunnen
aanbrengen. Voor 2015 staat daarom een herziening van de website op stapel waarbij het primaire
doel is dat bestuursleden zelf content kunnen aanbrengen en wijzigen.

De frequentie van de verschijning van de nieuwsbrief is gedurende het verslag jaar opgevoerd naar
gemiddeld 2x voor elke bijeenkomst. Dit heeft als resultaat dat bijeenkomsten beter onder de aandacht 
van de leden kunnen worden gebracht. Het aantal emailadressen waarnaar de nieuwsbrief wordt
verzonden is gestegen naar 484. 
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Jaarrekening 2014
Voor 2014 heeft administratiekantoor Ad Fundum de bijgevoegde jaarrekening opgesteld en 
goedgekeurd.
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Toelichting jaarrekening 2014 

Het verslagjaar 2014 is met een licht negatief resultaat ( -  € 760,00) afgesloten. Dit is met name
veroorzaakt door de teruggelopen inkomsten uit contributies.  Er is in 2014 iets meer dan € 21.000,00
ontvangen. Dit is bijna € 3000,00 minder dan begroot. 

Uitgaven
Ook de uitgaven aan bijeenkomsten is hoger uitgevallen dan het begrote bedrag. Deze overschrijding is 
deels veroorzaakt door de eenmalige uitgave – als een soort sponsorbijdrage - aan de social media week. 
Leden konden daardoor gratis naar een aantal lezingen over social media. De uitgavepost hiervoor was 
bij het opstellen van de begroting voor 2014 niet voorzien. 

Inkomsten
Inkomsten uit bijeenkomsten bedroegen € 1130,00, exclusief  € 1250,00 die is ontvangen als sponsor-
bedrag voor de Scriptieprijs. Hiermee zijn de inkomsten hoger uitgevallen dan begroot. 

Rente
De ontvangen rente op het spaartegoed bedroeg in 2014 € 154,00

Algemene reserve
In de begroting voor 2014 was al een opname van € 1600,00 uit de algemene reserve voorzien, echter 
door het verlies saldo van € 760,00 ten laste van de algemene reserve te boeken  (exploitatietekort) is de 
algemene reserve dus met € 2360,00 verminderd.

UItgaven
De kosten voor het extern secretariaat en het adminstratiekantoor zijn binnen de begroting gebleven. 
Voor het secretariat is deze kostenverlaging structureel en dus is voor 2015 in de begroting een lager 
bedrag opgenomen. 

Resultaat, vermogen en saldi
Gedurende het verslagjaar was al duidelijk dat de inkomsten tegenvielen. Door scherp te sturen op 
kosten voor de (resterende) bijeenkomsten en de overige uitgaven is het verliessaldo binnen de perken 
gebleven.  De afname van de algemene reserve is beperkt tot  € 14.000,00. Het bestuur vindt dit een ver-
antwoorde buffer om ook eventuele toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen. Het saldo van
het spaartegoed is € 12.000. De vereniging is daarmee financieel gezond te noemen
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Begroting 2015

Voor 2015 is een aanwas van het ledenbestand gewenst om niet onder een kritsche grens van het
ledenaantal te zakken. Voor de begroting 2015 is echter wel rekening gehouden met minder inkomsten 
uit contributies. De uitgaven aan bijeenkomsten is begroot op € 12.000,00. Door zorgvuldige locatiekeuze 
en minder uitgaven voor sprekers kunnen hiervoor zeker 8 bijeenkomsten worden georganiseerd.

Inkomsten 2015 2014
Contributie 20.000 24.000
Sponsoring 0 1.500
Bijeenkomsten (introducés) 750 600
Rente 100 100
Uit algemene reserves 2.000 1.600

Totaal € 22.850 € 27.800

Uitgaven
Bijeenkomsten 12.000 15.000
Bestuurskosten 1.000 1.500
Secretariaat 4.000 4.500
Ontwikkeling en beheer Website 1.750 1.500
Hosting Website 100 100
Contributies/ abonnementen 100 100
Administratiekosten 1.200 1.250
Verzekering  450 500
Promotie/ledenwerving 1.000 1.500
Bankkosten 250 250
Drukwerk, mailing 0 100
Postbus, porti 300 300
Kantoorartikelen 50 150
Overige algemene kosten 50 50
Mutatie dubieze debiteuren 500 1.000
Onvoorzien 100 0

Totaal € 22.850 € 27.800
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