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Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag van Rubisco, de stichting voor iedereen die mee heeft gedaan aan 
de Biologie Olympiade georganiseerd door SBON. Al vanaf het begin was de biologie 
olympiade in staat om mensen met elkaar te verbinden en vriendschappen te creëren die 
blijvend zijn. De stichting is opgericht in 2011 om de steeds groter wordende groep oud-
olympisten een rechtsvorm te geven waarin de activiteiten georganiseerd konden blijven 
worden op steeds grotere schaal. De doelstelling van Rubisco is dan ook ‘het ondersteunen 
van activiteiten voor en door oud-olympisten’. Dat hier graag gebruik van gemaakt wordt, 
blijkt uit de steeds stijgende groep mensen die aan de activiteiten deel neemt. In dit 
jaarverslag is te lezen welke verschillende activiteiten in 2014 georganiseerd zijn door de 
oud-olympisten. Ook geeft het bestuur van de stichting een overzicht qua beleid en 
financiën van hoe zij hun ondersteunende taak tot uitvoer brengen. Veel leesplezier! 
 

Bestuur Rubisco 2014 
Nienke Nobel – Voorzitter 
Marije van der Knaap – Secretaris 
Stan Oome – Penningmeester 
Dorieke Grijseels – Bestuurslid Intern 
Roel Baars – Contactpersoon SBON 
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Jaaroverzicht 2014 
 
In 2014 zijn, naast uiteraard de olympiadeweek, de volgende activiteiten georganiseerd: het 
midzomerfeest, een sinterklaasactiviteit en KOEN. Daarnaast is een langlopend project 
gestart: de denktank RubiNnovation. Hieronder een impressie van elk. 

 
Olympiadeweek 
In juni 2014 vond de bovenbouwfinale van de Biologie Olympiade plaats, zoals gebruikelijk 
op Wageningen University. De twintig beste leerlingen - waaronder 10 vijfdeklassers! - 
werden een week lang getrakteerd op wetenschap, gezelligheid en lekker eten. De oud-
olympisten blijven bijzonder belangrijk voor de organisatie, zowel in de aanloop naar de 
eindronde, als tijdens de eindronde. Dit blijkt duidelijk uit het aantal mensen dat een 
bijdrage heeft geleverd: bijna 30 stuks! Zij waren verantwoordelijk voor de olympistische 
haute cuisine van het Zwoele Zwijn, het maken van het eindrondeinformatieboekje, het 
produceren, testen en nakijken van diverse toetsen, assistentie bij practica en uiteraard de 
algemene gezelligheid en goede sfeer. 
Na het succes van vorig jaar, heeft Rubisco ook dit jaar een pubquiz georganiseerd voor een 
ontspannen avond in de Barg. Zo proberen we de olympisten duidelijk te laten zien dat er 
veel gezelligheid te halen is in de olympistengroep. Het winnende groepje had de grote eer 
de inmiddels felbegeerde Rubisco-taart in ontvangst te nemen.  

 
 
Midzomerfeest 
Het Midzomerfeest 2014 vond plaats op 21 juni in het mooie Vlijmen. Tijdens dit jaarlijkse 
evenement krijgen de nieuwe olympisten de kans om de oudere generaties te leren kennen. 
Er was een fantastische opkomst van 36 mensen. Ook waren veel mensen verkleed gekomen 
in het thema Superhelden, zo liepen de Powerpuff Girls rond, Hugh Hefner en maar liefst 2 
V’s rond.  
Toen alle deelnemers waren gearriveerd werd er een voorstelrondje gedaan, waarbij iedereen 
zijn superheldenidentiteit en echte identiteit onthulde. Vervolgens gingen de superhelden 
erop uit om het prachtige Vlijmen te redden van de ondergang door een serie vragen te 
beantwoorden. Tijdens deze speurtocht zijn ze bij het Engelermeer beland, waar kon worden 
genoten van de nodige rust en spelletjes. Na terugkomst werd er lekker gebarbecued onder 
het genot van een goed gesprek. Al met al een zeer geslaagde dag! 
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Leonie, Rick, Michiel, Thiadrik en Roel (vlnr) proberen Rubik’s cube Leon op te lossen 

 
De organisatie was in goede handen bij Kyra Defourny, Imma Six, Hanneke Leegwater, Clio 
Plowman en Dorieke Grijseels. We kunnen terugkijken op een heel leuk feest en we bedanken 
hiervoor alle aanwezigen en de organisatie. In het bijzonder bedanken we ook Rob voor het 
beschikbaar stellen van zijn huis. 
 
 

Sinterklaasactiviteit 
22 november werd in het kader van de sinterklaasgezelligheid een lezingenmiddag en een 
pubquiz georganiseerd. De middag had als thema ‘Faking the Biology’ waar door 4 sprekers 
vanuit verschillende invalshoeken vol passie over werd verteld. Als eerste vertelde dr. Khiet 
Truong ons aan de hand van robots over backchannels in communicatie. Dr. Willem Kegel 
verhelderde daarna het lastige onderwerp statistische mechanica van genoomexpressie. De 
ons bekende dr. Jeremy Harbinson vertelde vol enthousiasme over het optimaliseren van 
fotosynthese en tot slot presenteerde iGEM-Groningen hun project over bacterie-dodend 
verband. Alle sprekers werden vol vragen ontvangen en we willen iedereen dan ook hartelijk 
bedanken voor hun aanwezigheid! 
Na een heerlijke Chinese maaltijd werd de gezelligheid voortgezet met een pubquiz met 
lastige vragen in allerlei categorieën. Voor het winnende groepje was daar ‘Rubisco’ in 
chocoladeletters. We willen Michiel bedanken voor zijn grote bijdrage aan de pubquiz! Met 
de grote opkomst van ruim 30 oud-olympisten was het een erg geslaagde dag.  
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Quizmaster Nienke noemt de winnaars van de pubquiz, de chocoladeletters staan klaar! 
 
 

KOEN10 
Voor de tiende keer op rij vierden oud-olympisten samen hun eigen Kerstfeest en Oud en 
Nieuw. Dit jaar stond in het thema van kinderKOEN en was iedereen uitgenodigd op het 
kinderfeestje van Koen. Koen zelf was helaas kwijt, maar dit leek de stemming niet te 
drukken. De dag begon met een kennismakingsspel waarbij de deelnemers zich moesten 
verdelen in groepen op basis van stellingen die verstopt waren bij voorwerpen, zoals een wel 
heel bijzonder gevormde ‘fietspomp’. Op de eerste avond was er het traditionele kerstdiner. 
De volgende dag moesten de gasten op zoek naar Koen met een speurtocht door Boxtel. ’s 
Avonds werd de creativiteit van de deelnemers getest. Ieder groepje kreeg twee voorwerpen 
en twee werkwoorden en moest daarmee een schimmenspel bedenken. Daarna was het oud-
en-nieuw. Dit jaar niet met de traditionele oliebollen, maar met de favoriet van ieder 
kinderfeestje: versierde cake!. Het was weer een bijzonder gezellige tijd, vol met lekker eten, 
veel spelletjes en een hoop geklets. Met 39 aanwezigen, was het lekker druk en een goed 
einde van het jaar! 
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‘Groep Marije’ beeldt hier uit hoe Koen achter de rattenvanger van Hamelen aan kan zijn 
gegaan.  
 

 
De lokale hangjeugd kan Koen ook wel eens meegenomen hebben, volgens ‘groep Nico’. 
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RubiNnovation 
In 2014 is het idee ontstaan om een denktank op te zetten van oud-Olympisten voor 
bedrijven. Het doel is om bedrijven te helpen door middel van brainstormsessies onder 
professionele begeleiding. Op deze manier hopen we dat het bedrijf er ook daadwerkelijk 
veel aan heeft en het voor de deelnemers een leuke oefening is in creativiteit, alsmede een 
kans voor oud-olympisten om een kijkje in de keuken te krijgen van bedrijven. Om dit te 
realiseren is er begin dit jaar een bijeenkomst geweest met Nel Mostert (www.MCCIM.nl), een 
professioneel facilitator van creatieve sessies, waarbij is nagedacht over de vorm waarin we 
RubiNnovation willen laten plaatsvinden. Er was veel animo voor en de eerste sessie was erg 
leuk. In de zomervakantie is er verder nagedacht over het opzetten van een trainingsessie, 
zodat deelnemers bekend kunnen raken met creatieve technieken. Deze training heeft 
plaatsgevonden en er was zelfs een opdrachtgever, zodat we de resultaten van de 
oefensessie meteen konden gebruiken. Het bedrijf was erg blij met het resultaat, wie weet 
zien we één van de ideeën nog eens op de markt verschijnen! Voor 2015 is het de bedoeling 
om 1 à 2 sessies voor een bedrijf te doen, om zowel het momentum er in te houden, alsmede 
de financiële buffer van Rubisco te sterken. Mocht je nog een suggestie hebben voor een 
opdrachtgever: schroom niet!  
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Terugblik op 2014 en beleidsplan 2015 
 
Voor 2014 waren een aantal doelstellingen geformuleerd, voor welke hieronder zal worden 
toegelicht hoe hieraan gewerkt is. Voor 2015 wil het Rubiscobestuur voornamelijk doorgaan 
met datgene waar afgelopen jaar aan gewerkt is. De activiteiten van 2014 zullen worden 
voortgezet. Bovendien zal er verder gekeken worden hoe organisatie en opvolging bij 
activiteiten soepeler kan verlopen. De langetermijnvisie, zoals deze gevormd is uit de 
stichtingsdoelen, blijft centraal staan: 
 
1. Het stimuleren en faciliteren van contact tussen oud-olympisten onderling;  
2. Het faciliteren van contact tussen oud-olympisten en de SBON;  
3. Het ondersteunen van de organisatie van de Biologie Olympiade.  
 
Naast deze langetermijnvisie had Rubisco voor 2014 een aantal concretere plannen 
opgesteld. Dezelfde plannen, met soms een net andere invalshoek, blijven staan voor 2015. 
 
Multimedia en communicatie:  
Er moet worden uitgezocht wat de geprefereerde communicatiekanalen zijn van de oud-
olympisten, zodat we deze maximaal van dienst kunnen zijn.  
 
Het werk aan de multimediakanalen heeft afgelopen jaar helaas enigszins stil gelegen. Een 
belangrijk punt is het centraliseren van de informatie naar de olympisten, zodat iedereen 
weet waar welke informatie te vinden is. Er is wel gesproken over het nut van de nieuwsbrief. 
Rubisco vroeg zich af in hoeverre deze gelezen werd. Aangezien de nieuwsbrief een 
belangrijke uitgaande informatiestroom is vanuit Rubisco, zal de nieuwsbrief worden 
voortgezet. Wel zal er gekeken worden naar de inhoud van de nieuwsbrief. Hiervoor is met 
de laatste nieuwsbrief (eind februari 2015) een kleine enquête voor de lezers meegestuurd. 
Naast het stroomlijnen van de informatiestromen, is het ook belangrijk dat de communicatie 
tussen olympisten en het bestuur van Rubisco laagdrempelig blijft. Hiervoor is het belangrijk 
dat er voldoende gecommuniceerd wordt vanuit Rubisco naar de doelgroep. Bovendien is 
het belangrijk dat de doelgroep weet hoe ze Rubisco het beste kunnen benaderen. Dit is een 
belangrijk punt van aandacht voor 2015. 
 
Het ondersteunen en faciliteren van activiteiten:  
Rubisco is opgericht om te faciliteren en te stimuleren en niet om te organiseren.  
Om de organisatie van activiteiten soepeler te laten verlopen, kan het een goed idee zijn om 
commissies op te richten met een bepaalde taak, bijvoorbeeld een commissie die 
huiskamercolloquia organiseert. 
Om deze commissies te ondersteunen is het belangrijk dat er duidelijke draaiboeken komen 
voor terugkerende activiteiten (deze kunnen deels door de commissies zelf worden 
ingevuld). Ook is een algemeen commissiedraaiboek van belang.  
Verder is het belangrijk om de nieuwe generaties te blijven betrekken bij het organiseren van 
activiteiten. Een commissie bestaande uit “eerstejaars” zou hier aan mee kunnen helpen. 
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De taak van Rubisco blijft het ondersteunen en faciliteren van activiteiten. Dat betekent dat 
Rubisco, naast een eigen Sinterklaasactiviteit, geen organiserende taak heeft.  
In het afgelopen jaar heeft Rubisco zich bezig gehouden met het opstellen van verschillende 
draaiboeken. Zo is er nu een draaiboek voor KOEN, het Midzomerfeest, het eindrondeboekje 
en is er een algemeen draaiboek voor commissies die ondersteuning willen vanuit Rubisco. 
Deze draaiboeken worden aan een commissie gegeven als ze aan de slag gaan en feedback 
vanuit de commissie op dat draaiboek zal er hopelijk voor zorgen dat er uiteindelijk een 
duidelijk en geschikt draaiboek is voor elke grote activiteit. Het opstellen en bijhouden van 
de draaiboeken zal ook dit jaar weer onderdeel zijn van het werk van Rubisco. 
Verder is er geprobeerd een aantal nieuwe jaarcommissies op te richten, zoals de 
huiskamercolloquiumcommissie. Helaas was hier op dat moment geen animo voor. Mogelijk 
wordt er komend jaar opnieuw een poging gewaagd. 
Een commissie die dit jaar wel is opgericht is de commissie bestaande uit ‘eerstejaars’. Deze 
commissie moet hun eerste activiteit nog organiseren. Rubisco hoopt dat door het 
aanmoedigen van het organiseren van een olympistische activiteit binnen een groep mensen 
die al bekend is, het contact tussen de nieuwe leden van de doelgroep en de bestaande 
doelgroep versterkt wordt en de olympisten sneller geneigd zijn deel te nemen aan een 
andere commissie. Het is dan ook de bedoeling om komend jaar weer een commissie van 
‘eerstejaars’ te zoeken. 
Dit jaar is ook RubiNnovation gestart. Voor deze denktank van olympisten was veel 
belangstelling. Op dit moment wordt een groot deel van RubiNnovation vanuit het bestuur 
geregeld. Aangezien het niet de taak is van Rubisco om activiteiten te organiseren, zou het 
goed zijn hier in het komend jaar ook een commissie voor op te richten. 
 
Financiële zekerheid:  
Rubisco wil voor financiële zekerheid zorgen om haar eigen bestaan te garanderen (KvK- en 
bankkosten). Rubisco wil een financiële buffer creëren om als vangnet te kunnen dienen 
wanneer er activiteiten georganiseerd worden door oud-olympisten 
Daarnaast is het ons streven om met onze financiële middelen minstens één activiteit 
kosteloos te verzorgen ter bevordering van de sociale cohesie. 
 
Door een bijdrage te vragen van de commissies, wordt er langzaam een financiële buffer 
opgebouwd. Dit is echter nog niet genoeg om grote activiteiten zoals KOEN te kunnen 
dekken.  
 
De financiële buffer van Rubisco is nog steeds niet groot genoeg om grote activiteiten 
volledig te kunnen dekken. Het is dus nog steeds noodzakelijk om een kleine bijdrage te 
vragen tijdens activiteiten. Verder zou RubiNnovation voor een stabielere financiële situatie 
kunnen zorgen door een vergoeding vanuit bedrijven te ontvangen.  
Daarnaast zal Rubisco er naar blijven streven eens per jaar een gratis activiteit te organiseren. 
In hoeverre dit mogelijk is, is echter sterk afhankelijk van de financiële middelen en de 
belangstellig voor deze activiteit. Een activiteit met meer deelnemers is namelijk erg leuk, 
maar de kosten zijn ook een stuk hoger.   
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Overzicht van de doelgroep:  
Het beter in kaart brengen van onze doelgroep van oud-olympisten door het vervolledigen 
van de lijst met contactgegevens van oud-olympisten. 
 
Er is een enquête opgesteld om informatie te verkrijgen over de doelgroep. Deze zal in het 
jubileumjaar verstuurd worden. 
 
De enquête is opgesteld en verstuurd. De contactlijst is op dit moment redelijk volledig en 
wordt constant bijgewerkt. Ook dit blijft een taak van Rubisco en zal in 2015 voortgezet 
worden. 
 
Ondersteuning jubileum SBON:  
Rubisco is hier niet de organiserende factor, maar zal ondersteunen als daar naar gevraagd 
wordt. 
 
Dit geldt nog steeds en waar nodig ondersteunt/zal Rubisco ondersteunen bij de 
jubileumactiviteiten. 
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Financieel overzicht 2014 
In dit onderdeel zijn achtereenvolgens de balans van 2014, de afrekening van 2014 en de 
begroting voor 2015 te vinden met tot slot een toelichting bij deze tabellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balans Alumnistichting Biologie Olympiade 2014-2015  

d.d. 06-03-2015     

     

Activa     Passiva   

Liquide middelen   Eigen vermogen  

ABN-AMRO Bank  €    940,31   Eigen vermogen  €       964,73  

ABN-AMRO Sparen  €    353,40     

Kas  €       4,55   Crediteuren  

   MZF deelnemers  €       112,12  

Debiteuren   KOEN deelnemers  €       198,20  

MZF  €       9,00   KOEN organisatie  €        32,21  

     

     

Totaal  € 1.307,26       €    1.307,26  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 13 

Afrekening 2014 Alumnistichting Biologie Olympiade 
d.d. 06-03-2015 
 

  

    

Inkomsten   

   Begroot 2014   Afrekening 2014  

A Algemeen   

1 Donaties  €            100,00   €              460,13  

2 Sponsoren  €            250,00   €                     -    

 Subtotaal  €           350,00   €              460,13  

    

B Activiteiten    

1 Midzomerfeest  €            275,00   €              321,00  

2 Sinterklaasfeest  €            180,00   €                     -    

3 KOEN  €         1.500,00   €           1.810,00  

4 Overige activiteiten  €            300,00   €                58,85  

 Subtotaal  €         2.255,00   €           2.189,85  

      

 Totaal  €         2.605,00   €           2.649,98  

    

    

Uitgaven   

    

W Bestuurskosten    

1 Bankkosten  €            175,00   €              126,15  

2 Kamer van Koophandel  €              20,00   €                     -    

 Subtotaal  €           195,00   €              126,15  

    

X Activiteiten    

1 Midzomerfeest  €            250,00   €              187,58  

2 Sinterklaasfeest  €            160,00   €              205,58  

3 KOEN  €         1.350,00   €           1.455,80  

4 Prijsjes (pubquiz Olympiade 
Eindronde) 

 €              15,00   €                12,50  

5 Overige activiteiten  €            270,00   €              127,91  

 Subtotaal  €         2.045,00   €           1.989,37  

    

Y Reservering   

1 KOEN10  €            150,00   €                     -    

2 Opbouw eigen vermogen  €            100,00   €              534,46  

 Subtotaal  €           250,00   €              534,46  

    

Z Onvoorzien  €            115,00   €                     -    

      

 Totaal  €         2.605,00   €           2.649,98  

    

    

 Resultaat  €                   -     €                     -    
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Begroting Alumnistichting Biologie Olympiade 
d.d. 06-03-2015  

  

Inkomsten  

   Begroting 2015  

A Algemeen  

1 Donaties  €            100,00  

2 Rente  €                5,00  

3 Sponsoren  €                0,00      

 Subtotaal  €            105,00  

   

B Activiteiten  

1 Midzomerfeest  €            275,00  

2 Sinterklaasfeest  €            150,00  

3 Rubinnovation  €            500,00  

4 KOEN  €         1.570,00  

5 Overige activiteiten  €            220,00  

 Subtotaal  €         2.715,00  

   

C Onvoorzien  €               2,50  

   

 Totaal  €         2.822,50  

   

   

Uitgaven  

   

W Bestuurskosten  

1 Bankkosten  €              60,00  

 Subtotaal  €              60,00  

   

X Activiteiten  

1 Midzomerfeest  €            250,00  

2 Sinterklaasfeest  €            200,00  

3 KOEN  €          1.450,00  

4 Prijsjes (pubquiz Olympiade Eindronde)  €              12,50  

5 Overige activiteiten  €            200,00  

 Subtotaal  €         2.112,50  

   

Y Reservering  

1 KOEN10  €            150,00  

2 Afbetaling crediteuren  €            301,32  

3 Opbouw eigen vermogen  €            500,00  

 Subtotaal  €            951,32  

   

Z Onvoorzien  €                   -    

    

 Totaal  €         3.123,82  

   

 Resultaat  €           (301,32) 
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Toelichting  
behorend bij het financieel jaaroverzicht van Rubisco 
 
Deze toelichting betreft de afrekening over de periode van 03-02-2014 tot en met 06-03-
2015 en de begroting gemaakt voor het jaar 2015. 

 

Resultaatrekening 
Er zijn afgelopen jaar geen inkomsten verworven uit sponsoring, enkel uit donaties van oud-
olympisten. De insteek zal zijn om RubiNnovation van de grond te krijgen, en hiermee 
inkomsten te genereren. 

- Midzomerfeest. Het midzomerfeest was goedbezocht (35 man), en we zijn op papier 
zeer ruim binnen het geplande budget gebleven. Dit komt onder andere door het 
verlies van een deel van de reçu door een van de organisatoren, die daarop vrijwillig 
besloten heeft af te zien van declaratie.  Inclusief deze “schenking” kwam de 
begroting behoorlijk overeen, en deze blijft dus voor 2015 hetzelfde. 

- Sinterklaasfeest. Er was besloten dit een gratis activiteit voor deelnemers te maken, 
waardoor er alleen uitgaven zijn. De kosten zijn hoger uitgevallen dan oorspronkelijk 
begroot, eveneens vanwege grote opkomst; de voornaamste reden was het 
avondeten, waardoor we hiervoor een bijdrage gaan vragen in 2015. De activiteit zelf 
blijft kosteloos voor deelnemers. 

- KOEN. De activiteit is keurig binnen haar begroting gebleven. Ook de borg is 
terugbetaald. De begroting voor KOEN van 2015 is opgesteld met een Rubiscotoeslag 
van 10% over de inkomsten ZONDER de borg, aangezien we anders 10% toeslag 
doorrekenen aan de deelnemers over dit bedrag. 

De bankkosten zijn sterk onderschat. We betalen bij de ABN-AMRO €11,40 per maand voor 
de rekening, het gebruik van de pas en internetbankieren. De kwartaalkosten zijn verholpen 
door de papieren rekeningafschriften af te schaffen. Dit scheelt €50,- ten opzichte van 2013. 
Om de kosten voor 2015 nog verder naar beneden te brengen kijken we naar een 
alternatieve bank (bijv. Knab), aangezien we daar €5,- p/m betalen, en daarmee dus €6,40 per 
maand (€76,80 per jaar) kunnen besparen. 

Er zijn geen kosten gemaakt voor de Kamer van Koophandel. 

De post “Opbouw eigen vermogen” is geheel verdisconteerd in de positieve resultaten van 
de verschillende activiteiten. 

Er is één onvoorziene uitgave geweest, namelijk de kosten voor Rubinovation. Er was 
verwacht dat dit enige kosten met zich mee zou brengen, en deze zijn met 87,91 binnen de 
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perken gebleven. Voor 2015 zijn hier geen kosten voor begroot, aangezien de opstartkosten 
eruit zijn, en het vanaf nu kostendekkend moet gaan werken. 

Hiermee is een positief resultaat van €534,46 gemaakt in 2014.  

Balans 
Ontvangen contanten zijn allen op de rekening gestort. Er is naast de vorig jaar ontvangen 
contanten dus niets gewijzigd, en er is nog steeds €4,55 aan contanten in kas.  

De teruggaaf van het restgeld van KOEN10 & MZF (totaal €310,32) door deelnemers is nog 
niet bekend. 

Er is nog één openstaande debiteur, wat een miscommunicatie op de betaling van het MZF 
betreft. Dit wordt nog uitgezocht door de betrokken partijen.  

De stichting heeft momenteel een eigen vermogen van €973,73. 

 

Begroting 
Op de begroting zijn in vergelijk met 2014 drie nieuwe posten verschenen, en twee zijn 
verdwenen: 

- De post “inkomsten uit sponsoren” is vervallen 
- De post ”Kosten Kamer van Koophandel” is vervallen 
- De post “Rente” is toegevoegd, aangezien de spaarrekening rente genereert 
- De post “Inkomsten onvoorzien” is toegevoegd, maar bewust erg bescheiden 

gehouden 
- De post “inkomsten RubiNnovation” is toegevoegd 

 
De begrote bedragen voor 2015 zijn verder bepaald op basis van de begroting en afrekening 
van 2014, leidend tot een sluitende begroting. 


