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Inleiding
Dit is het jaarverslag 2017 van Platform Communicatie Rotterdam (PCR). Het verslag is een
verantwoording van het bestuur aan de leden en bevat een overzicht van onze activiteiten.
Ook de financiële verantwoording over het verslagjaar met daarbij een toelichting van
de penningmeester is hierin opgenomen. Tenslotte is het verslag van de kascommissie
ingevoegd. Deze commissie bestaat uit leden van PCR en controleert de jaarrekening.
Bestuur Platform Communicatie Rotterdam

April 2018
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Bestuur
Bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2017
bestond het bestuur van PCR uit de volgende personen:
Voorzitter
Steffart Buijs

Penningmeester
Gerben Holwerda

Secretaris
Mirjam den Boer

Leden
Mari Trini Hermoso
Fieke Wennink
Maaike Wermer
Coen Göebel

Mutaties
Op 3 juli nam Mirjam den Boer afscheid als secretaris. Het bestuur is Mirjam dankbaar voor al het werk dat
zij, langdurig, voor PCR heeft gedaan. Fieke Wennink nam Mirjams taak als secretaris over.
Coen Göebel nam op 30 oktober afscheid van het bestuur. Marc do Amaral trad per diezelfde datum toe
tot het bestuur. Wij bedanken Coen en heten Marc van harte welkom!
Eind december heeft Steffart Buijs het voorzitterschap wegens gezondheidsredenen neer moeten
leggen. We vonden oud-voorzitter Michiel Koorenhof bereid om als interim-voorzitter te fungeren. Het
bestuur dankt Steffart voor zijn enorme inzet als voorzitter van PCR!

Terugblik
De PCR-bestuursleden hebben in 2017 op een constructieve en plezierige wijze samengewerkt, waarbij
het opnieuw is gelukt om een aantrekkelijk jaarprogramma te realiseren.
Het bestuur is dankbaar voor de ondersteuning door Anne Kraak voor de grafische productie van het
jaarverslag 2016, en het huidige jaarverslag 2017.
Het secretariaat van PCR werd verzorgd door Marleen Baardse.

Kascommissie
De kascommissie van PCR heeft afscheid genomen van Luc Beurskens en Michiel Koorenhof. Michiel
is per januari 2018 interim-voorzitter geworden. Oud-bestuurslid René Boonstra en PCR-lid Huug
Barendrecht hebben zich bereid getoond als kascommissie te fungeren. Zij controleren namens de leden
de jaarrekening van PCR.

Vergaderingen
Het bestuur vergaderde in 2017 tien keer. Vaste agendapunten waren het programma, de voortgang van
bijeenkomsten, de financiën en het ledenbestand.
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2017 in vogelvlucht
In 2017 verzorgde PCR gevarieerde bijeenkomsten die door de leden zeer positief
zijn ontvangen. Een korte terugblik laat zien welke thema’s aan bod zijn gekomen.
JANUARI
Vrolijke start van PCR-jaar in nieuwe hotspot

Weena, nieuwe hotspot in Rotterdam en locatie van de nieuwjaarsborrel van PCR op 16 januari, dat
kenden de meeste aanwezigen nog niet. Het was niet het enige wat nieuw was. Naast veel leden waren er
ook veel nieuwe gezichten, een grotendeels nieuw bestuur, een nieuw, kersvers programma voor 2017 én
een vrolijke en geanimeerde opening van het nieuwe PCR-jaar! Peter Uiterdijk, al 35 jaar trouw lid en in
het verleden bestuurslid , nam, nu hij 70 werd, afscheid van PCR. De nieuwjaarsborrel zou niet compleet
zijn zonder de traditionele Nieuwjaarsquiz. Die werd glansrijk gewonnen door René Boonstra.

FEBRUARI
Politieke campagne

Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen beleefden we op 20 februari een boeiende PCRavond over de politieke campagne. Onder de professionele leiding van Nico Jouwe kwamen in de
Rotterdamse Pauluskerk verschillende sprekers aan het woord. Marc Oosterhout vertelde ons meer
over merkdenken in de politiek, naar aanleiding van zijn recente boek ‘De Kunst van het kiezen’.
Communicatiewetenschapper Bert Bakker (UvA) legde op basis van zijn onderzoek naar ‘de politieke
onderbuik’ uit hoe mensen psychisch en fysiek reageren op bepaalde politieke boodschappen, .
Vervolgens vertelde Mark Harbers (toen nog Tweede Kamerlid VVD, inmiddels Staatssecretaris van Justitie
en Veiligheid) over de Haagse campagne en gingen de Rotterdamse campagneleiders Christine Zandberg
(CDA) en Peter Jan de Werk (GroenLinks) in op het lokale aspect van de landelijke campagne. Tot slot
vertelde Marjolein Nieuwdorp (PvdA) over haar internationale ervaring met smart campaigning.
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MAART
Chatbots, VR en de Hartslag van Feyenoord

Op maandag 27 maart kwamen we bijeen in het Venture Café in het Groot Handelsgebouw. Een prima
plek om onze PCR-leden te trakteren op een gezonde dosis inspiratie en innovatie. Marjoleine van
Klaveren van Bijl PR deelde twee keer haar verhaal over de campagne ‘Hartslag van het legioen’. Een
prachtig communicatievoorbeeld waaruit blijkt dat je met een slimme innovatieve actie, het juiste
sentiment en een pakkende propositie gericht op de juiste doelgroep opvallend veel rendement kunt
scoren: meer dan 25.000 nieuwe burgershulpverleners voor de Hartstichting! Eveneens twee keer kreeg
Maarten Reijgersberg van RauwCC het podium. In de ‘open’ zaal van het Venture café trakteerde hij het
publiek op een uurtje Social Media Week Rotterdam (#SMWRdam), een kijkje in de nabije (communicatie)
toekomst: ’The invisible hand, hidden forces of technology’.
Twee Rotterdamse communicatiecases die zorgden voor de nodige discussie tijdens de netwerkborrel.

APRIL
Employee advocacy: verzilver jouw sociaal kapitaal

‘Zit er naast jou een echte ambassadeur van PCR?’ Met die vraag trapte Anke van der Sluis op 8 mei in
HNK op de Westblaak de PCR- bijeenkomst af. Anke is PCR-lid en enthousiast pleitbezorger van employee
advocacy. Het faciliteren, activeren en motiveren van medewerkers om relevante content te delen binnen
hun eigen sociale netwerken. Denise van Iersel van Vice Versa Communicatie en Patrick De Pauw van
Social Seeding, gaven later op de avond inzicht in hoe je je ‘sociaal kapitaal’ kunt verzilveren. Er was ook
een paneldiscussie met Denise en Patrick, Rien Bongers (Het Portaal) en Stéphan Lam (BoardroomSocial).
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MEI
PCR-colleges met Noelle Aarts en Reint-Jan Renes

In een bomvolle De Nieuwe Poort genoten zo’n vijftig PCR-leden op maandagavond 29 mei van maar
liefst twee PCR-colleges: ‘De kracht van dialoog’ door Noelle Aarts en ‘Gedragsverandering’ door Reint
Jan Renes. Noelle ging in haar college in op de kracht van de dialoog. ‘Het verschilt wezenlijk van
een discussie of een debat: het gaat bij dialoog niet om winnen, maar om het verkennen van elkaars
perspectief. Het wordt ook wel “de kunst van het samen nadenken ”genoemd.’ Reint Jan Renes gaf heel
duidelijk aan waarom het zo razend moeilijk is om een effectieve campagne te ontwikkelen wanneer het
gaat om gedragsverandering. ‘Mensen zijn weerbarstig en veranderen gedrag niet graag’, was een van
zijn hoofdstatements. Hij besprak vervolgens veel cases en deed uit de doeken welke ‘gedragslenzen’
je beter wel of niet kunt gebruiken om door te dringen tot technieken die werkelijk effectief zijn bij
gedragsverandering.

JULI
Het avontuur dat Soigneur heet

In het rauwe gebied aan de Rotterdamse Merwehaven hield Platform Communicatie Rotterdam op 3 juli
de zomerborrel bij stadsboerderij Uit je eigen stad. Gastspreker Vincent Luyendijk kwam vertellen over
het succesverhaal van wielermagazine Soigneur, dat kantoor houdt op zo’n tweehonderd meter van de
stadsboerderij. Wielrennen en zomer horen bij elkaar, dus vonden we het een mooie gelegenheid om
dieper in het verhaal van Soigneur te duiken. Ondanks dat het Rotterdamse blad wereldwijd een succes
is, kenden veel leden en Rotterdammers dit verhaal nog niet. Soigneur zorgt voor een gevarieerd aanbod
van achtergrondverhalen, analyses, interviews, fotoreportages, columns, infographics en poëzie. Vincent
Luyendijk combineert Soigneur met een baan als directeur bij de Koninklijke Nederlandse Wielerbond
(KNWU).
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SEPTEMBER
Danny Kaan Rotterdams Communicatie Talent 2017

In HAL4 met een schitterend uitzicht op de Maas en de stad werd in een spetterende eindstrijd tussen
vier talentvolle jonge communicatieprofessionals de 22-jarige Danny Kaan op 27 september gekozen
als Rotterdams Communicatietalent 2017. De jury was onder de indruk van alle jonge talenten, maar
koos unaniem voor Danny vanwege zijn indrukwekkende ervaring bij grote bedrijven als Albert Hein en
Transavia en zijn overtuigende en energieke presentatie. Van der Hilst maakte het feest compleet met
een geweldige cheque voor een opleiding naar keuze voor de winnaar. De verkiezing voor Rotterdams
Communicatietalent 2017 werd verder mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam, trots op
jonge talentvolle Rotterdammers - Make it happen! De andere finalisten waren Communicatieboswachter
Natascha Hokke, ondernemer en innovator Nick Kiran en influencer marketeer Talitha Nöllen.

OKTOBER
Public Affairs, een boekje open over lobbyen

Op maandag 30 oktober lieten Frans van Drimmelen en Jaap Jelle Feenstra bij PCR in het Timmerhuis
het achterste van hun tong zien. Want lobbyen is een transparant proces. Frans van Drimmelen: “Public
affairs is niet iets van de korte klap. Liever de marathon dan de korte sprint. Toch komt het wel eens voor
dat je op stel en sprong in actie moet komen.” Daarbij refereerde hij aan de succesvolle lobby tegen
ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht. In tegenstelling tot de snelheid waarmee de Barendrechtdiscussie destijds kantelde, zijn verreweg de meeste PA-processen een kwestie van lange adem en noeste
arbeid. Dat bleek uit de voorbeelden van havenman Feenstra, tevens voorzitter van beroepsvereniging
BVPA. Hij nam de bezoekers mee in vier cases waarmee hij lange tijd bezig is geweest, waaronder de
aanleg van de Tweede Maasvlakte
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NOVEMBER
Crisiscommunicatie politie en burgemeesters

Het was volle bak op de laatste PCR-avond van het jaar in koffiebar Heilige Boontjes aan het
Eendrachtsplein in Rotterdam. Die avond stond crisiscommunicatie centraal. Als eerste kwamen Hoofd
Communicatie Wim Hoonhout en senior woordvoerder Patricia Wessels van de politie Eenheid Rotterdam
aan het woord. Zij deden gezamenlijk uit de doeken welke structuren en processen de politie hanteert
bij communicatie in crisis-situaties. Een aantal indringende voorbeelden passeerden de revue, zoals de
recente terreurdreiging rond een concert in de Maassilo en de gang van zaken rond het ongewenste
bezoek van een Turkse minister dat de wereldpers haalde. Wouter Jong, adviseur crisisbeheersing bij
het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) maakte in zijn met humor doorspekte optreden
duidelijk hoe hij burgemeesters bijstaat in tijden van crisis. Jong deed dat onder meer bij de beruchte
Facebook-rel in 2012 rondom Project X in Haren en het neerstorten van vlucht MH17 in het Oekraïense
luchtruim (2014). Jong heeft zijn ervaringen verwerkt in een beslismodel dat burgemeesters helpt om
zicht te krijgen op hun primaire rol bij een incident.
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Ledenbestand
Begin 2017 telde PCR 44 individuele leden en 20 bedrijfslidmaatschappen.
In de loop van het jaar hebben zich 12 nieuwe leden aangemeld, waarvan 10 via de actie Member-getsmember. 13 individuele leden en één bedrijfslid hebben opgezegd. Gelukkig mochten we ook een nieuw
bedrijfslid verwelkomen. Het jaar eindigde met 43 individuele leden en 20 bedrijfsleden.

Nieuwe leden werven
In 2017 heeft het bestuur een aantal acties ondernomen om nieuwe leden aan te trekken. Vooral via
mond-tot-mondreclame en social media. Ook zetten we de Member-gets-member actie voort, waarbij
we leden oproepen om nieuwe leden te werven, waarbij zowel het bestaande lid als het nieuwe lid €100
korting krijgen op de contributie.
Daarnaast is veel energie gestoken in het benaderen van bedrijven om hen te interesseren voor een
bedrijfslidmaatschap.
Het bestuur zal zich blijven inzetten voor het werven van nieuwe leden. Kwalitatief goede bijeenkomsten
spelen hierbij een belangrijke rol.

Aantal leden 31-12-2016
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Aantal leden 31-12-2017

44

20

43

20

PERSOONLIJKE
LEDEN

BEDRIJFSLEDEN

PERSOONLIJKE
LEDEN

BEDRIJFSLEDEN

Samenwerking met regionale
communicatiekringen
Ook in 2017 heeft PCR contact onderhouden met de andere regionale communicatiekringen. Tijdens de
bijeenkomsten is er gesproken over het behartigen van de belangen van communicatieprofessionals en
er zijn ervaringen en ideeën voor bijeenkomsten, ledenwerving en sponsoring uitgewisseld. Daarnaast
heeft PCR afgelopen jaar meegewerkt aan de selectie van regionale projecten voor de Galjaardprijs voor
publieke communicatie, die Logeion, de landelijke beroepsvereniging, jaarlijks organiseert.

Sponsoring
PCR organiseerde de verkiezing van het Rotterdamse Communicatietalent met sponsorbijdragen van de
gemeente Rotterdam en Van der Hilst.

Website en social media
Facebook, Twitter en LinkedIn zijn voor PCR belangrijke online kanalen om actuele zaken onder de
aandacht te brengen van een groter publiek dan alleen leden. De in 2016 ingezette extra aandacht voor
contentmanagement en community management is maar ten dele geslaagd. Wegens tijdgebrek van
de bestuursleden is het niet gelukt de gewenste hoeveelheid contant online te krijgen. Wel boekten we
succes met online communicatie via Facebook.
Daarnaast hebben we de website onder de loep genomen. Op basis van het advies van Charlotte Verloop
van Leene Communicatie, waarvoor we haar zeer erkentelijk zijn, hebben we een aantal verbeteringen
doorgevoerd.

Nieuwsbrief
De frequentie van de verschijning van de nieuwsbrief is gemiddeld twee keer voor iedere bijeenkomst.
Ook volgt na afloop van elke bijeenkomst binnen een week een e-mailnieuwsbrief met het verslag. Dit
heeft als resultaat dat we bijeenkomsten beter onder de aandacht van de leden kunnen brengen. Het
aantal e-mailadressen waarnaar de nieuwsbrief wordt verzonden schommelt rond de 500.
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Jaarrekening 2017
Voor 2017 heeft administratiekantoor Ad Fundum
de bijgevoegde jaarrekening opgesteld en goedgekeurd.
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Postbus 4379
3006 AJ Rotterdam
Slaak 32
3061 CS Rotterdam
Tel. 010 - 413 05 09*
Telefax 010 - 413 08 27
E-mail info@adfundumbv.nl
K.v.K. R'dam 24.180.708
BTW nr. NL.0093.67.007.B01

.

.
Platform Communicatie Rotterdam
Postbus 23464
3001 KL ROTTERDAM

.

.

Rotterdam,

FM/CV/6400

19 februari 2018

Betreft: jaarrekening 2017

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u aan het rapport van uw vereniging inzake het boekjaar 2017.
Opdracht
Ingevolge uw opdracht controleerden wij de boekhouding over het jaar 2017 en stelden daaruit en
aan de hand van overige verstrekte gegevens het rapport over het boekjaar samen.
Dit rapport valt in hoofdlijnen uiteen als volgt:
I.
II.

Jaarrekening
Specificatie

Een volledige inhoudsopgave treft u aan op pagina 3 van dit rapport.

1
ABN-AMRO NL12ABNA 0500.6549.80

ING NL60INGB 0004.9962.83

Rabobank NL80RABO 0301.1078.58
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Onderneming en administratie
De vereniging die is opgericht op 7 januari 1953 heeft als doel het bevorderen alsmede
medewerking verlenen aan de vermeerdering van kennis en inzicht der leden, voor zover verband
houdende met hun werkzaamheden in de reclame/marketing of daaraan verwante beroepen.
Verantwoordelijkheid bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de
entiteit verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die
gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de entiteit.
Verantwoordelijkheid Ad Fundum B.V.
Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels. Hiermee in
overeenstemming bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken,
het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de
aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis
van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is
zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.
Overige opmerkingen
Gedurende het boekjaar bestond het bestuur uit de volgende leden:
Steffart Buijs
Fieke Wennink
Gerben Holwerda
FiekeWennink
Mari – Trini Hermosa
Coen Goebel
Maaike Wermer

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid
lid

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere
informatie zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

P. Blokland
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Platform Communicatie Rotterdam
Rotterdam

BALANS PER

€

31 december 2016
€

ACTIEF
€

31 december 2017
€

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
792
539
363

1.694

Debiteuren
Omzetbelasting
Overige vorderingen
en overlopende activa

42
374
0

416

14.258 Liquide middelen

12.667

15.952 TOTAAL ACTIEF

13.083
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31 DECEMBER 2017

€

PASSIEF

31 december 2016
€

€

31 december 2017
€

EIGEN VERMOGEN
14.920
650

15.570

Reserves
Resultaat boekjaar

-/-

13.370
1.217

12.153

KORTLOPENDE
SCHULDEN
(ten hoogste één jaar)
82
300

382
15.952

Crediteuren
Overige schulden en
overlopende passiva

TOTAAL PASSIEF
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360
570

930
13.083
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Platform Communicatie Rotterdam
Rotterdam

RESULTATENREKENING 2017

2017

€

Inkomsten
Contributies
Uit algemene reserve
Sponsoring
Bijeenkomsten
Intrest

Begroting
2017
€

€

2016

17.540
2.200
750
414
0

19.000
2.200
750
750
100

18.733
1.450
750
1.382
11

20.904

22.800

22.326

14.415
3.285
1.779
1.191
352
315
257
192
173
138
24
0
0
0
0

12.000
4.000
1.000
1.200
0
1.000
300
750
1.500
200
50
100
500
100
100

13.473
3.780
1.470
840
424
945
258
191
141
147
7
0
0
0
0

22.121

22.800

21.676

1.217

0

650

Uitgaven
Bijeenkomsten
Extern secretariaat
Bestuurskosten
Administratiekosten
Verzekering
Beheer website
Postbus / porti
Website hosting
Promotie / ledenwerving
Bankkosten
Overige kosten
Contributies
Mutatie dubieuze debiteuren
Kantoorartikelen
Onvoorzien

Resultaat

-/-
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Platform Communicatie Rotterdam
Rotterdam

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

31-12-2017

VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren

31-12-2016

€

42

€

792

€
-/- -

429
83
138

€
-/- -

677
0
138

€

374

€

539

€
-

0
0

€
-

352
11

€

0

€

363

€
-

12.000
667

€
-

12.000
2.258

€

12.667

€

14.258

Een specificatie van deze post is in de administratie aanwezig.
Omzetbelasting
Aangifte 4e kwartaal
Suppletie 2017
Suppletie 2016

Vooruitbetaalde en nog te ontvangen posten
Aansprakelijkheidsverzekering
Rente spaarrekening

Liquide middelen
ABN-Amro Kapitaalrekening
R/c ABN-Amro Bank
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Platform Communicatie Rotterdam
Rotterdam

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

31-12-2017

EIGEN VERMOGEN

31-12-2016

Reserves
Saldo per 1 januari
Resultaat vorig boekjaar

€
-

14.920
650

€
-

12.000
4.370

Af: vrijval conform begroting

€
-

15.570
2.200

€
-

16.370
1.450

Saldo per 31 december

€

13.370

€

14.920

-/- €

1.217

€

650

€

360

€

82

€
-

400
158
12

€
-

300
0
0

€

570

€

300

Resultaat boekjaar
KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Een specificatie van deze post is in de administratie aanwezig.
Overige schulden en overlopende passiva
Administratiekosten
Extern secretariaat
Rente / kosten ABN-Amro
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Platform Communicatie Rotterdam
Rotterdam

NL.8121.94.962.B.01

SUPPLETIE OMZETBELASTING 2017

Omzet 21 %

€

18.704

Voorheffing

Aangiften
1e kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal
4e kwartaal

€
-/- -/- -/- -

Te ontvangen

3.247
531
530
429

€

3.927

-

2.253

€

1.674

-

1.757

€

11

83

Toelichting jaarrekening 2017
Het verslagjaar 2017 is afgesloten met een negatief resultaat van € 1.217,-.
Inkomsten
Er is € 1.460,- minder contributie betaald dan voorzien in de begroting. Tegelijkertijd is er bijna net zoveel
uitgegeven (€ 22.121,-) als begroot (€ 22.800,-). Het blijkt lastig om ‘voordelige’ locaties en catering
te vinden. Het bestuur wil namelijk niet inboeten op de kwaliteit van de locaties of de catering, en al
helemaal niet op de kwaliteit van het programma. Daarom accepteren wij een tekort op de jaarrekening
en vullen we dit aan vanuit de zeer ruim te noemen algemene reserve (€ 13.370,-, na aftrek van het
negatieve resultaat dus nog steeds € 12.153,-).
Voor 2018 is afgesproken het aantal bijeenkomsten te beperken tot acht, zoals oorspronkelijk ook de
afspraak was.
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Begroting 2018
Inkomsten

2018

2017

2016

Contributie

17.500

19.000

20.000

Sponsoring

0

750

1.000

Bijeenkomsten (introducees)

300

750

500

Rente

100

100

100

1.350

2.200

1.450

€ 19.250

€ 22.800

€ 23.050

Bijeenkomsten

12.000

12.000

12.000

Bestuurskosten

1.000

1.000

1.000

Secretariaat

3.000

4.000

4.000

Ontwikkeling en beheer website

500

1.000

1.750

Hosting website

200

750

300

100

100

1.000

1.200

1.200

0

0

450

Promotie/ledenwerving

500

1.500

1.000

Bankkosten

100

200

250

0

0

0

300

300

300

50

100

50

0

50

50

Mutatie dubieze debiteuren

500

500

500

Onvoorzien

100

100

100

€ 19.250

€ 22.800

€ 23.050

Uit algemene reserves

Totaal
Uitgaven

Contributies/ abonnementen
Administratiekosten
Verzekering

Drukwerk, mailing
Postbus, porti
Kantoorartikelen
Overige algemene kosten

Totaal
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www.pcr.nl

