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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van Platform Communicatie Rotterdam (PCR). Het
verslag is een verantwoording van het bestuur aan de leden en bevat onder
andere een overzicht van haar activiteiten. Ook is de ﬁnanciële verantwoording
over 2019 met daarbij de toelichting van de penningmeester opgenomen.
Tenslotte is het verslag van de kascommissie ingevoegd. De kascommissie
bestaat uit leden van PCR en controleert de jaarrekening en uitgaven van het
bestuur.
Bestuur Platform Communicatie Rotterdam
Mei 2020

Bestuur
Bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 20 mei 2019 was het bestuur van
PCR als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Huug Barendrecht
Penningmeester: Karin van Reeuwijk
Leden:
Oscar Langerak
Anke van der Sluis
Marc do Amaral
Reshma Kalika
Mutaties bestuur
In 2019 is Reshma Kalika tot het bestuur toegetreden.
Terugblik
De PCR-bestuursleden hebben in 2019 op constructieve en plezierige wijze
samengewerkt. Met elkaar zijn ze erin geslaagd zeven gevarieerde, inspirerende
en interessante bijeenkomsten voor de leden van PCR te organiseren. Het
secretariaat van PCR werd ook in 2019 verzorgd door Marleen Baardse.
Kascommissie
De kascommissie bestond in 2019 uit de PCR leden Petra de Koning en Esther
Janssen. De kascommissie controleert namens de leden de jaarrekening van PCR
en de uitgaven van het bestuur.
Vergaderingen bestuur
Het bestuur vergaderde in 2019 negen keer.
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Verslag PCR-bijeenkomsten 2019
In 2019 heeft PCR zeven bijeenkomsten georganiseerd.

21 januari - Nieuwjaarsborrel
Op maandag 21 januari trapte PCR het nieuwe jaar
af in de Rotterdamse Pauluskerk. Met deze keer
naast de traditionele open borrel en
Nieuwjaarsquiz ook een workshop ten behoeve
van WARM Rotterdam, een in 2016 gestart initiatief
van de Pauluskerk ter bestrijding van armoede.

11 maart - Multiculturele communicatie
In bar, podium, expositieruimte en
uitgaansgelegenheid MONO namen Ahmed Ait
Moha van marktonderzoekbureau Motivaction en
René Romer van multicultural marketing agency
TransCity ons mee in de wereld van multiculturele
communicatie.

20 mei - Contentstrategie
Karsten Mosterd, digitaal marketing-technoloog bij
Exact Software en content-strateeg Cor Hospes
belichtten respectievelijk de kwantitatieve
data-gedreven kant en de kwalitatieve kant van
contentstrategie.
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8 juli - Zomerborrel
In een passend zomers decor van palmen,
quesadillas en burritos deed Tjeerd Hendriks uit
de doeken hoe het Industriegebouw (HIG), een
icoon van de Rotterdamse wederopbouw, een
tweede leven kreeg.

16 september - De psychologie van communicatie
Gonda van Duivenvoorden vertelde hoe de
dominante benadering binnen het
communicatievak nog altijd uitgaat van onze eigen
leefwereld, niet die van de ander. E ectief
communiceren begint volgens haar met je bewust
te zijn van je eigen grondhouding.

28 oktober - Het strategisch communicatie frame
Ervaringsdeskundigen Yvonne Buwalda van
VESTIA, Negin van den Berg van DOCK, Saskia
Wubben van Drechtsteden, Judith Wentzler van
de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT)
deelden hun ervaring met het Strategisch
Communicatie Frame.

25 november - Leiderschapscommunicatie
In een fascinerende masterclass in Maaspodium
gaven Rozemarijn Dols en Manfred van Doorn
inzicht in de essentie van leiderschap aan de hand
van bekende en minder bekende ﬁlmfragmenten.
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Ledenbestand
Begin 2019:
47 individuele leden (+13-10)
19 bedrijfslidmaatschappen (+6-3)

Eind 2019:
44 individuele leden
22 bedrijfslidmaatschappen

Twee individuele leden hebben hun lidmaatschap omgezet naar een
bedrijfslidmaatschap.

Werving nieuwe leden
Het werven van nieuwe leden staat al een poosje op de agenda en begroting,
maar in 2019 hebben we er serieus werk van gemaakt.
Het bestuur is in het voorjaar van 2019 een strategische heroriëntatie gestart die
beoogt antwoord te geven op de vraag hoe de vereniging zich op langere termijn
kan ontwikkelen. Een speciale commissie ledenwerving, heeft onder begeleiding
van een bestuurslid diverse brainstorms met het bestuur georganiseerd. De
informatie die dit heeft opgeleverd is tijdens verschillende PCR bijeenkomsten
voorgelegd aan de leden. Het bestuur verwacht de resultaten van deze dialoog in
2020 klaar te hebben.
Het bestuur heeft grote ambities voor het werven van nieuwe PCR-leden, zowel
individueel als bedrijfsleden en maakt zich daarbij in het bijzonder sterk voor een
vereniging die de diversiteit van de Rotterdamse samenleving en het vak
weerspiegelt.
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Website en social media
Social media vormen een cruciaal kanaal om de zichtbaarheid van PCR in de
gemeenschap van communicatieprofessionals in Rotterdam en omstreken te
onderhouden en versterken en om reclame te maken voor de PCR-events. Dit
geldt des te meer voor digital natives (op dit moment vooral generatie Y, beter
bekend als millennials en generatie Z, geboren vanaf rond de eeuwwisseling) die
in de toekomst een steeds groter deel van de beoogde aanwas van nieuwe leden
voor hun rekening moeten gaan nemen.
In 2019 heeft het bestuur zich gericht op het structureel inzetten van LinkedIn,
Twitter en Instagram.
Het bestuur heeft besloten zich te oriënteren op een vernieuwing van haar
merkidentiteit en huidige website, die zowel in functionaliteit als vormgeving als
enigszins verouderd wordt ervaren. Het bestuur verwacht in 2020 concrete
stappen te zetten richting de ontwikkeling van een nieuwe merkidentiteit en
website.

Nieuwsbrief
De email nieuwsbrief wordt twee keer tot drie keer verzonden voorafgaand aan
iedere bijeenkomst, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Ook de verslagen
van de bijeenkomsten op de website worden via de nieuwsbrief onder de
aandacht gebracht. De nieuwsbrief wordt verzonden naar een verzendlijst van
circa 600 geïnteresseerden.
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Jaarrekening 2019
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Begroting 2020
PCR BEGROTING

2020

2019

2018

2017

contributie

€ 19.000

€ 18.000

€ 17.660

€ 17.540

sponsoring

€0

€0

€0

€ 750

€ 1.125

€ 800

€ 630

€ 414

rente

€0

€0

€ 150

€0

uit algemene reserves

€0

€ 1.050

€ 1.350

€ 2.200

€ 20.125

€ 19.850

€ 19.790

€ 20.904

bijeenkomsten

€ 12.600

€ 12.000

€ 12.542

€ 14.415

bestuurskosten

€ 1.000

€ 1.500

€ 1.760

€ 1.779

secretariaat

€ 3.000

€ 3.000

€ 3.239

€ 3.285

ontw. en beheer website

€ 4.000

€ 500

€ 143

€ 315

huisstijl

€ 2.000
€ 300

€ 200

€ 224

€ 192

€0

€0

€ 289

€0

€ 1.200

€ 1.200

€ 1.063

€ 1.191

€0

€0

€0

€ 352

€ 1.000

€ 500

€ 72

€ 173

bankkosten

€ 100

€ 100

€ 138

€ 138

drukwerk, mailing

€ 250

€0

€0

€0

postbus + porti

€ 300

€ 300

€ 257

€ 257

€ 50

€ 50

€ 50

€0

€ 100

€ 100

€0

€ 24

€0

€0

€ 270

€0

€ 100

€ 100

€ 412

€0

TOTAAL

€ 26.000

€ 19.550

€ 20.459

€ 22.121

RESULTAAT

-€ 5.875

€ 300

-€ 669

-€ 1.217

INKOMSTEN

gasten

TOTAAL
UITGAVEN

hosting website
contributies/abonnementen
administratiekosten
verzekering
promotie/ledenwerving

kantoorartikelen
overige algemene kosten
mutaties dubieuze debiteuren
onvoorzien
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