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Jaarverslag 2013 

 

Inleiding en doelstellingen 

Stichting Rubisco ging in 2013 haar tweede officiële bestaansjaar in. De verschillende 

activiteiten die in 2012 door Rubisco zijn ondersteund hadden voor een goed eerste 

jaar gezorgd. Op die basis werd in 2013 verder gebouwd. 

Voor 2013 had het bestuur een aantal doelstellingen opgesteld die op 22 februari 2013 

tijdens de jaarvergadering zijn gepresenteerd (gerangschikt op priorieit). 

1. Het uitbreiden en aantrekkelijk maken van de website en multimedia voor elke 

oud-olympist, zodat ieder op een doeltreffende, gebruiksvriendelijke en volle-

dige manier aan informatie kan komen. 

2. Naast het blijvend ondersteunen van gezelligheidsactiviteiten, wil Rubisco 

meer aandacht schenken aan de organisatie van wetenschappelijk gerichte ac-

tiviteiten. 

3. Rubisco wil voor financiële zekerheid zorgen om haar eigen bestaan te garan-

deren. Het zou mooi zijn om een gratis activiteit te kunnen organiseren. 

4. Het beter in kaart brengen van onze doelgroep, o.a. door het vervolledigen van 

de lijst met contactgegevens. 

5. Het ondersteunen van de beginnende organisatie van het 25-jarig jubileum van 

de Nationale Biologie Olympiade dat plaats zal vinden in 2015. 

 

 

Bestuurssamenstelling 

In 2013 zijn er twee bestuursveranderingen geweest. Het jaar begon met een oproep 

voor een nieuw bestuurslid; na twee jaar in dezelfde samenstelling te hebben gewerkt, 

was het er behoefte aan aanvullende ideeën in het bestuur. Op de oproep kwam één 

reactie en na een succesvol sollicitatiegesprek werd Nienke Nobel, olympist uit 2010, 

geïnstalleerd als algemeen bestuurslid van Rubisco. Het bestuur bedankt hierbij de 

Nico Claassens en Julian Gonggrijp voor hun werk als sollicitatiecommissie. 

Het einde van het jaar bracht de eerste vertrekken in het bestuur: Stephen gaf aan in 

verband met drukte zijn tijd te moeten herindelen. Ook Inge en Rob gaven aan het be-

stuur te willen verlaten, maar zouden bestuurslid blijven tot er opvolging gevonden 

was. Sinds de oprichting van Rubisco hebben Stephen, Inge en Rob zich met volle 

overtuiging en veel plezier ingezet voor de stichting. We zijn hen dan ook erg dank-

baar voor hun aandeel in het vormen van Rubisco! 

Eind 2013 werd een nieuwe sollicitatieronde geopend om nieuwe bestuursleden voor 

Rubisco te zoeken. Aan het begin van 2014 staat een nieuw bestuur klaar dat de geko-

zen koers gaat voortzetten. 
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Olympiadeweek – 6 tot 12 juni 2013 

De eindronde van de Biologie Olympiade werd zoals gebruikelijk in Wageningen aan 

de universiteit georganiseerd. De Olympistische hulptroepen waren weer goed verte-

genwoordigd: er was de kookploeg van het Zwoele Zwijn dat voor heerlijke maaltij-

den zorgde, hulp bij corrigeren van de voor-, tussen- en eindrondetoetsen, het maken 

van de Campbelltoets, het assisteren bij de practica, het voorbereiden van de prijsuit-

reiking en het maken van het informatieboekje voor de olympisten. 

 

De invulling van de laatste avond van de eindronde was dit jaar voor het eerst in ha-

den van Rubisco en er werd een quiz georganiseerd. Hierin kwamen vragen over bio-

logie, films, muziek en reizen aan de orde. Het groepje dat de meeste vragen goed be-

antwoordt had, ontving de Rubisco-prijs 2013, een lekkere taart. 

 

 
 

De deelnemers van 2014 en de hoofdorganisatoren na de prijsuitreiking. 

 

Midzomerfeest – 29 juni 2013 

Het Rubisco Midzomerfeest 2013 vond plaats op 29 juni in Amersfoort. Dit feest was 

een leuke kans voor nieuwe olympisten om kennis te maken met de oudere jaren en 

andersom. Het thema was: “Een Zweeds Midzomerfeest”, waarbij alles in het teken 

stond van het grootste Scandinavische land. Ook de koning van Zweden, Carl Gustaf, 

was aanwezig. 

Na een woord van welkom werd er een kennismakingsspel gespeeld (kwartetten met 

Zweedse personages). Hierna werd er een fotospel gespeeld in Park Schothorst, waar-

bij er in groepjes foto’s gemaakt worden met bepaalde opdrachten. De dag werd afge-

sloten met een lekkere barbecue. 
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De fototocht werd gewonnen door groep 3, met een hele leuke reeks originele foto’s. 

Dit is daar één van: 

 

 
 

De winnende groep (met de klok mee): Hanneke, Mojca, Leonie v S, Leonie C, Remie, Roel en 

Dorieke 

 

 

De organisatie was in goede handen van Stephen Skocpol, Jeroen Nuijen, Leon Loo-

pik en Rob Verlinden. We kunnen terugkijken op een heel leuk feest en we bedanken 

hiervoor alle aanwezigen en de organisatie. In het bijzonder bedanken we ook de ou-

ders van Stephen voor het beschikbaar stellen van hun huis. 

 

 
 

Zweedse aankleding in de tuin van Stephen’s ouders. 
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De fietstocht naar Bern en sponsoractie 

Dit jaar vond de Internationale Biologie Olympiade plaats in het Zwitserse Bern. Een 

groep fanatieke oud-olympisten is ingegaan op de eerdere uitdaging van de Zwitserse 

begeleiders om de gehele afstand van meer dan 800 km per fiets af te leggen. Omtrent 

deze fietstocht heeft Rubisco een actie gehouden waarbij het mogelijk was om de fiet-

sers te sponsoren. Bij donaties van €20 of meer zouden de donateurs worden uitgeno-

digd voor een etentje verzorgd door het bestuur. De fietsers werden ook uitgenodigd. 

 

Eén van de groepsfoto’s van de fietsers onderweg naar Bern (vlnr): Jord, Eva, Remie, Leonie, 

Imma, Nico, Diederik en Marije. Fotograaf en bezemwagenbestuurder: Roel. 

 

Deze sponsoractie bleek erg succesvol en we danken iedereen voor zijn/haar bijdrage. 

Rubisco heeft hier ruim €400 mee opgehaald. Bij het etentje kon helaas een aantal 

donateurs niet aanwezig zijn op de gestelde datum, maar desalniettemin was het eten-

tje erg gezellig en lekker. Iedereen heeft zicht tegoed gedaan aan een viergangendiner 

met als voorgerecht een salade met peer en walnoot, gevolgd door een minestrone-

soep met stokbrood en aioli. Als hoofdgerecht was er coq au vin en vegetarische qui-

che, en er werd afgesloten met een appel-peer crubmle. 

 

 
 

Het zeer smakelijke voorgerecht, een salade met peer en walnoot 
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IBO week en supportreis – 14 tot 21 juli 2013 

Eindelijk was het zover, de Internationale Olympiade in Bern ging van start. Het team 

van olympisten dat Nederland mocht vertegenwoordigen bestond uit Sfia, Rik, Frans-

je en Fenne. Samen met olympisten uit vele andere landen mochten ze een vriend-

schappelijke strijd aangaan in de biologie. Ze werden begeleid door juryleden en gid-

sen. Gedurende deze week stonden er verschillende toetsen op het programma. Dit 

jaar werden de toetsen voor het eerst via een programma op tabletcomputers afgeno-

men. Naast de toetsen waren er verschillende excursies door Zwitserland gepland. 

Men kon genieten van mooie uitzichten in dit bergachtige land. 

 

Het prachtige Zwitserse landschap 

De fietsers en verschillende andere oud-olympisten waren naar Bern gereisd om bij de 

IBO te zijn, waardoor er een zeer grote Nederlandse delegatie aanwezig bij de plech-

tige openingsceremonie. Het Nederlandse team werd flink aangemoedigd om goed te 

presteren. 

De oud-olympisten hebben gedurende het verblijf in Zwitserland van de gelegenheid 

gebruik gemaakt om het land te bekijken. Ze hebben prachtige stadjes bezocht en door 

de mooie landschappen gewandeld. Ze hebben een berg beklommen, een chocolade-

fabriek bezocht en in de snelstromende rivier van Bern gezwommen. 

Tijdens de sluitingsceremonie van de olympiade kwamen de olympisten weer bij el-

kaar. We zijn trots op de behaalde medailles en kunnen terugkijken op een hele leuke 

week. 
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De Nederlandse delegatie en ondersteuning tijdens de sluiting van de IBO in Bern. 

In het midden Rik, Sfia en Fransje met hun medailles. Jord is de stand-in voor Fenne. 

 

Huiskamercolloquium II – 29 september 2013 

Het huiskamercolloquium is één van de terugkerende wetenschappelijke activiteiten 

waarbij verschillende thema’s in een gezellige setting worden besproken. Dit jaar was 

het thema “wetenschapsfilosofie”. Victor Gijsbers, docent aan de Universiteit van 

Leiden en goede vriend van Eva, begon de dag met een algemene toelichting op de 

geschiedenis van de wetenschapsfilosofie. Na een discussie over dit onderwerp had-

den Eva en Roel ieder nog een praatje voorbereid. De onderwerpen wetenschaps-

ethiek, vertrouwen in wetenschap en financiering van de wetenschap werden uitvoerig 

beschouwd. De presentaties werden na afloop op het forum geplaatst. 

Naast interessant en leerzaam was het ook een heel gezellige dag! 

 

  
 
 Een wetenschapper werd vergeleken met Spreker op het colloquium: 

 een mier vanwege het onderzoekend gedrag. Victor Gijsbers 
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Sinterklaasactiviteit – 16 november 2013 

Het bestuur had besloten om de Sinterklaasactiviteit van 2013 geheel zelf te organise-

ren en om deze gratis te maken voor deelname. Er is een mini-symposium gehouden 

bij Wageningen University waar vier sprekers vertelden over hun “Life after NBO”. 

Het was interessant om te zien waar enkele ‘oude rotten’ hun carrière hadden voortge-

zet, maar hoe de Olympiade hier nog een rol in speelde. 

De vier sprekers waren Corette Wierenga (1991), Edith van der Have-Raats (1993 + 

1994), Stan Oome (2002) en Marielle Winarto (1999 + 2000). 

   

 
 

De sprekers. Boven: Marielle en Stan. Onder: Corette, Edith en (voorzitter) Inge. 
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Voor het avondprogramma hebben we eerst allemaal lekker Chinees gegeten. Daarna 

had Roel een interessante (en zoals het hoort, enigszins vreemde) pubquiz samenge-

steld. De winnaars ontvingen de prachtige wisseltrofee, het baken van licht in donkere 

tijden. 

 
 

De winnaars van de quiz: Dorieke, Michiel, Laura vd B, Laura v S 

 

KOEN – 28 tot 30 december 2013 

KOEN (het grote feest tussen Kerst en Oud En Nieuw) werd dit jaar door meer olym-

pisten bezocht dan ooit tevoren! Dit jaar was het thema de Noordse mythologie. Ie-

dereen was uitgenodigd door een voor hen onbekende professor die de deelnemers 

graag zijn nieuwe ontdekking wilde laten zien, maar pas nadat ze hadden laten zien 

dat ze het waard waren om dit te aanschouwen. Vandaar dat de professor alleen maar 

communiceerde via cassettebandjes. Bovendien was er dit jaar een nieuwe locatie: 

Amerongen. 

Op zaterdag werd er begonnen met kennismakingsspellen, zodat iedereen elkaar een 

beetje leerde kennen. Daarna was iedereen vrij om het nieuwe gebouw en elkaar te 

ontdekken. Na een heerlijke Noorse maaltijd, gingen de deelnemers verschillende 

mensen die in relatie stonden tot de professor af die hen van nuttige informatie kon-

den voorzien. 

De volgende dag ging iedereen op pad voor een speurtocht. Er waren drie routes van 

verschillende lengte en bij elke route was het nodig om de informatie van de vorige 

avond te gebruiken om de weg te vinden. Hoewel er hier en daar wat afgedwaald 

werd van de route, kwam iedereen gelukkig toch weer terug. Na wederom heerlijk 

eten, was het tijd voor het bosspel. Ieder groepje kreeg een opdracht en moest langs 

verschillende Noorse goden om deze opdracht te vervullen. Hierna kon iedereen op-

warmen bij het kampvuur en was er warme chocolademelk met kranskekake en een 

gezellige oud-en-nieuwviering. 
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Op de derde dag was het tijd om op te ruimen en schoon te maken. Toen alles weer 

redelijk aan kant was, was het tijd voor het grote ritueel. De deelnemers hadden hier-

voor voorwerpen verzameld gedurende de verschillende activiteiten. Helaas bleek dat 

de professor al die tijd voor de gek was gehouden door zijn eigen oma, die ook nog 

eens de Noorse god van de streken, Loki, bleek te zijn. Wat eigenlijk een stekje van 

de wereldboom Yggdrasil had moeten zijn, was in werkelijkheid niet meer dan een 

groen potlood. Hieruit bleek ook het eigenlijke doel van deze KOEN; het verzamelen 

van zoveel mogelijk groene potloden die door het hele gebouw verspreid lagen. Philip 

was de grote winnaar en mocht een groot deel van de voorwerpen die tijdens het ritu-

eel gebruikt waren mee naar huis nemen. Hierna was het toch echt tijd om naar huis te 

gaan en bij te slapen. Al met al was het weer een geslaagd KOEN. Volgend jaar weer! 

 

 

De groepsfoto van KOEN 9. 

 

 
 

Jos verkleed als zwerver 
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Acties Website Rubisco 

Eén van de grote lijnen waarover gedurende 2013 veel is nagedacht binnen het be-

stuur is hoe we olympisten online in contact kunnen houden met elkaar. Er zijn meer-

dere plekken waar olympisten online verblijven en we hebben dit jaar geprobeerd af 

te tasten in hoeverre we die plekken kunnen verenigen of moeten vernieuwen. 

 

Op 15 december is er een actiedag geweest waarop er actief gekeken is naar het inte-

greren van het bestaande olympistenforum en de Rubisco-website om zo de algemene 

informatievoorziening van de Rubisco-website te combineren met de praatruimte van 

het forum. Directe integratie bleek technisch zeer moeilijk. Daarom zijn er enkele 

kleinere acties uitgevoerd. 

Er is onder andere een kalender opgezet op de Rubisco-website waarvan het de inten-

tie is dat deze publiekelijk (onder olympisten) aanpasbaar is, zodat iedereen zijn/haar 

activiteiten, feestjes en dergelijk hierop kan aangeven. Dit kan in de toekomst gekop-

peld worden aan een systeem waarbij men kan aangeven of men komt of niet, en de-

tails kan bespreken over de activiteit. 

Het instellen van een gebruikerssysteem met specifieke permissies en groepen zoals 

dat op het forum aanwezig is, bleek moeilijk te realiseren op de Rubisco-website, 

maar is wel wenselijk. 

In 2014 zullen deze werkzaamheden worden voortgezet. We danken hierbij Bert 

Massop en Julian Gonggrijp voor hun expertise en hulp voor de werkzaamheden tot 

zover verricht. 

 

Gecombineerd met de websiteaanpassingen is het idee ontstaan om enquête af te ne-

men onder olympisten om zo meer informatie te krijgen over de achtergrond van alle 

oud-olympisten. Met de enquête willen we bekijken waar de doelgroep behoefte aan 

heeft, op het gebied van communicatie, maar ook op het gebied van activiteiten. De 

enquête zal waarschijnlijk in de loop van 2014 in overleg met het olympiadebestuur 

verzonden worden in het kader van het komend olympiadejubileum. 

 

Vooruitblik op 2014 

Op dit moment werken er oud-olympisten aan verschillende activiteiten voor 2014. 

Vaste activiteiten zoals het Midzomerfeest, de Sinterklaasborrel en KOEN staan na-

tuurlijk weer op de planning. Ook is er nu een ideeënlijst waarop concept-activiteiten 

geplaatst kunnen worden. Dit om te stimuleren dat er veel leuke activiteiten voor 

olympisten ontstaan. We hopen op een heel leuk jaar! 
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Beleidsplan 2013 en Ideeën 2014 

 

Voor komend jaar wil het Rubiscobestuur voornamelijk doorgaan met datgene waar 

vorig jaar een goede basis voor is gelegd. De activiteiten van het afgelopen jaar zullen 

worden voortgezet. Daarbij willen we ons dit jaar meer gaan richten op wetenschap-

pelijke activiteiten. Onze identiteit en visie, zoals opgesteld in het eerste beleidsplan, 

zullen we hierbij blijven uitdragen en 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.  
 

Doelstellingen 

Voor komend jaar, 2013, heeft de stichting de volgende doelstellingen opgesteld (op 

volgorde van urgentie): 

 

Eerste prioriteit - Het richten op multimedia is onze eerste prioriteit, met als hoofd-

doel het uitbouwen en aantrekkelijk maken van de website voor elke oud-olympist. 

We streven ernaar dat eenieder op een doeltreffende, gebruiksvriendelijke en volledi-

ge manier aan informatie kan komen over allerlei olympiadegerelateerde onderwer-

pen, zowel wetenschappelijk als voor gezelligheid. Daarnaast willen we de mogelijk-

heid bieden tot het uploaden van beeldmateriaal door oud-olympisten. 

Het één en ander is geupdate aan de website, maar er moet nog veel gebeuren. 

Belangrijke punten: uitzoeken wat de geprefereerde communicatiekanalen zijn 

van de doelgroep, zodat we deze maximaal van dienst kunnen zijn, bijvoorbeeld 

door een enquête.  

 

Tweede prioriteit - Naast het blijvend ondersteunen van reeds opgezette en uitge-

bouwde gezelligheidsactiviteiten, willen we meer aandacht schenken aan de organisa-

tie van wetenschappelijk gerichte activiteiten; in het bijzonder willen we de reeds be-

staande huiskamercolloquia actief ondersteunen. 

Het is belangrijk om te overleggen over het echte doel van Rubisco. Rubisco is 

opgericht om te faciliteren en te stimuleren en niet om te organiseren. Hier kan 

wat speling in zitten en het is belangrijk om dit vast te leggen in ons beleid. 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 com-

missie die huiskamercolloquia organiseerd. Om deze commissies te ondersteunen 

is het belangrijk dat er duidelijke draaiboeken komen voor terugkerende activi-

teiten (deze kunnen deels door de commissies zelf worden ingevuld). Ook is een 

algemeen commissiedraaiboek van belang. Verder is het belangrijk om de nieu-

we generaties te blijven betrekken bij het organiseren van activiteiten. Een 

commissie bestaande uit “eerstejaars” zou hier aan mee kunnen helpen. 

 

 

Derde prioriteit - 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. 
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Door een bijdrage te vragen van de commissies, wordt er langzaam een financi-

ele buffer opgebouwd. Dit is echter nog niet genoeg om grote activiteiten zoals 

KOEN te kunnen dekken. Dit blijft dus nog een belangrijk punt. 

Afgelopen jaar was het sinterklaasfeest de gratis activiteit georganiseerd door 

Rubisco. Dit was een groot succes en het zou mooi zijn om dit jaar weer zo’n ac-

tiviteit te organiseren. Of dit het sinterklaasfeest blijft moet nog overlegd wor-

den.  

 

Vierde prioriteit - De vierde prioriteit bestaat uit het beter in kaart brengen van onze 

doelgroep van oud-olympisten door het vervolledigen van de lijst met contactgege-

vens van oud-olympisten. Oud-olympisten zullen op een laagdrempelige manier be-

naderd worden om ze te proberen te interesseren voor de stichting. 

Er is een enquête opgesteld om informatie te verkrijgen over de doelgroep. Deze 

zal in het jubileumjaar verstuurd worden. 

 

Vijfde prioriteit - Het ondersteunen van de beginnende organisatie van het 25-jarig 

jubileum van de Nationale Biologie Olympiade dat plaats zal vinden in 2015. 

Rubisco is hier niet de organiserende factor, maar zal ondersteunen als daar 

naar gevraagd wordt. 
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Afrekening 2013 

Resultatenrekening 

Inkomsten  Begroot 2013   Resultaat   
   d.d. 02-03-2014   
Algemeen      

Donaties  €           80.00   €            101.50   
Sponsorbijdrage SSL  €                -     €            250.00   

Subtotaal  €           80.00   €           351.50   
    

Activiteiten      

Midzomerfeest  €         220.00   €            272.00   
Sinterklaasfeest  €         110.00   €                   -     
KOEN (incl. borg)  €       1,600.00   €         1,441.46   
Overige activiteiten  €         220.00   €                   -     
Bern-sponsoractie  €                -     €            422.35   

Subtotaal  €      2,150.00   €         2,135.81   
       

Totaal  €      2,230.00   €         2,487.31   
    

Uitgaven    

    
Bestuurskosten      

Bankkosten  €           30.00   €            182.57  **1 
Kamer van Koophandel  €           20.00   €                   -     

Subtotaal  €           50.00   €           182.57   
    

Activiteiten      

Midzomerfeest  €         200.00   €            246.27   
Sinterklaasfeest  €         100.00   €            185.18   
KOEN (incl. borg)  €       1,450.00   €         1,231.90  **2 
Overige activiteiten  €         200.00   €                   -     
Bern-sponsoractie  €                -     €              88.98   

Subtotaal  €      1,950.00   €         1,752.33   
    

Reservering      

Opbouw eigen vermogen  €         100.00   €                   -    **3 

Subtotaal  €         100.00   €                  -     
    

Onvoorzien  €         130.00   €              12.50  **4 
       

Totaal  €      2,230.00   €         1,947.40   
    

Resultaat  €                -     €            539.91   

    

**1 Deze kosten vallen hoger uit omdat de rekening maandelijks €10,68 kost 
en er kwartaalkosten gemaakt worden. 

**2 Er is €3,00 extra netto binnengekomen, vanwege het betalen van 
€35 ipv €33,50 door twee deelnemers.  
**3 Eigen vermogen is opgebouwd d.m.v. de Rubisco-toeslag bij activiteiten 
**4 Rubisco-taart voor Olympiade Pubquiz  
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Balans 

 

Opgemaakt op  02-03-2014. 

 

Activa     Passiva   

Liquide middelen   Eigen vermogen  
ABN-AMRO Bank  €      419.09   Eigen vermogen  €              781.80  
ABN-AMRO Sparen  €      351.16     

Kas  €         4.55     

     

Debiteuren     

KOEN8: deelname Oscar  €         7.00     

     

     

Totaal  €      781.80       €              781.80  
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Begroting 2014 

 

Inkomsten    

  Begroot 2013   Afrekening 2013   Begroot 2014  
Algemeen    

Donaties  €           80.00   €              101.50   €            100.00  
Sponsoren  €                -     €              250.00   €            250.00  

Subtotaal  €           80.00   €              351.50   €           350.00  
    

Activiteiten       

Midzomerfeest  €         220.00   €              272.00   €            275.00  
Sinterklaasfeest  €         110.00   €                     -     €            180.00  
KOEN  €       1,600.00   €           1,441.46   €         1,500.00  
Overige activiteiten  €         220.00   €              422.35   €            300.00  

Subtotaal  €      2,150.00   €           2,135.81   €         2,255.00  
        

Totaal  €      2,230.00   €           2,487.31   €         2,605.00  
    

Uitgaven    

    

Bestuurskosten       

Bankkosten  €           30.00   €              182.57   €            175.00  
Kamer van Koophandel  €           20.00   €                     -     €              20.00  

Subtotaal  €           50.00   €              182.57   €           195.00  
    

Activiteiten       

Midzomerfeest  €         200.00   €              246.27   €            250.00  
Sinterklaasfeest  €         100.00   €              185.18   €            160.00  
KOEN  €       1,450.00   €           1,231.90   €         1,350.00  
Prijsjes (pubquiz Olympia-
de)  €                -     €                     -     €              15.00  
Overige activiteiten  €         200.00   €                88.98   €            270.00  

Subtotaal  €      1,950.00   €           1,752.33   €         2,045.00  
    

Reservering    

KOEN10  €                -     €                    -     €            150.00  
Opbouw eigen vermogen  €         100.00   €                     -     €            100.00  

Subtotaal  €         100.00   €                    -     €           250.00  
    

Onvoorzien  €         130.00   €                12.50   €            115.00  
        

Totaal  €      2,230.00   €           1,947.40   €         2,605.00  
    

Resultaat  €                -     €              539.91   €                   -    
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Financiële toelichting 

 

Deze toelichting betreft de resultatenrekening van Rubisco van de periode 26-02-2013 

tot en met 02-03-2014 en de begroting gemaakt voor het boekjaar 2014. 

Resultaatrekening 

Er zijn afgelopen jaar inkomsten verworven uit donaties van oud-olympisten en sponsoring door 

Stichting Studiebegeleiding Leiden. De insteek zal zijn om de sponsorovereenkomst voor college-

jaar 2014-2015 te hernieuwen. 

Verdere inkomsten staan tegenover een gelijke uitgavepost voor de verschillende activiteiten. Bij 

het Midzomerfeest en KOEN is een “Rubisco-toeslag” begroot met als doel het positieve resultaat 

van de activiteiten te gebruiken om de financiële buffer van Rubisco te versterken. 

 Midzomerfeest. Het midzomerfeest was goedbezocht waardoor de begrote kosten over-

schreden werden. Er is desalniettemin positief resultaat gemaakt; 

 Sinterklaasfeest. Er was besloten dit een ‘gratis’ activiteit voor deelnemers te maken, 

waardoor er alleen uitgaven zijn. De kosten zijn hoger uitgevallen dan oorspronkelijk be-

groot, eveneens vanwege grote opkomst; 

 KOEN. De activiteit is keurig binnen haar begroting gebleven. De lagere uitgaven maak-

te het mogelijk om deelnemers op verzoek een deel van hun inschrijfgeld terug te geven, 

maar hier is weinig gebruik van gemaakt; 

 Bern-sponsoractie. De enige andere activiteit met Rubisco-support dit jaar. Deze spon-

soractie heeft een sterk positief resultaat gedraaid, geheel volgens verwachting. De uitga-

ven zijn de kosten voor het gegeven diner. 

De bankkosten zijn sterk onderschat. We betalen bij de ABN-AMRO €10,68 per maand voor de 

rekening, het gebruik van de pas en internetbankieren. Tevens zijn kwartaalkosten gemaakt, maar 

met een enigszins onduidelijke reden. Er zal worden nagevraagd of dit juist is. 

Er zijn geen kosten gemaakt voor de Kamer van Koophandel. 

De post “Opbouw eigen vermogen” is geheel verdisconteerd in de positieve resultaten van de ver-

schillende activiteiten. 

Er is één onvoorziene uitgave geweest, namelijk de taart voor de winnaars van de pubquiz tijdens 

de eindronde van de Olympiade. De intentie is om deze prijs komend jaar wederom uit te reiken, 

waardoor deze kosten nu begroot zijn. 

Hiermee is een positief resultaat van €539,91 gemaakt in 2013. 

Balans 

Van de liquide middelen op de betaalrekening is een deel overgeboekt naar onze spaarrekening. Er 

is verder gedurende het jaar €4,55 ontvangen aan contanten. 

Er is nog één openstaande debiteur die tevens op de balans van vorig jaar stond. Oscar is inmid-

dels weer bereikbaar en zal gevraagd worden deze openstaande rekening spoedig te vereffenen. 

De openstaande crediteuren op de balans van afgelopen jaar zijn vereffend. Het grootste deel van 

het restgeld van KOEN8 is niet teruggevraagd door de deelnemers en Roel heeft zijn tijdelijke 

inleg van €500 in de Rubiscokas teruggekregen. 

De stichting heeft momenteel een eigen vermogen van €781,80. 

Begroting 

Op de begroting zijn in vergelijk met 2013 twee nieuwe post verschenen: 

 Uitgaven-Prijsjes, naar aanleiding van de gemaakte onvoorziene kosten 

 Reservering-KOEN10, om de grootste activiteit met Rubisco-support al een kleine steun 

in de rug te geven (in essentie wordt het niet teruggevraagde overschot aan deelnemers-

gelden van dit jaar doorgeschoven, plus iets meer). 

De begrote bedragen voor 2014 zijn verder bepaald op basis van de begroting en afrekening van 

2013, leidend tot een sluitende begroting. 


