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Dit draaiboek bevat allerlei informatie om je te helpen bij het organiseren van KOEN. Het 

belangrijkste is hieronder nog eens samengevat in een checklist: 

 Locatie geregeld 

 Begroting opgesteld 

 Vooraankondiging verstuurd 

 Uitnodiging verstuurd 

 Spel bedacht 

 Menu samengesteld 

 Rubisco-inventaris geregeld 

 Auto geregeld 

 Info-mail naar deelnemers verstuurd 

 Evaluatie achteraf 
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Commissie 

Vorming 

Een KOEN-commissie wordt over het algemeen gedurende het jaar gevormd door een aantal 

enthousiastelingen. Hier sluiten zich dan enkele mensen bij aan, soms omdat ze gevraagd 

worden, soms door een oproep. Het is een aanrader de commissie uiterlijk begin september 

rond te hebben, om genoeg tijd te hebben voor het zoeken en bevestigen van een locatie en om 

alle andere voorbereidingen te treffen. 

 

Vergaderen 

Het is bevorderlijk voor het organiseren van een geslaagd KOEN, om regelmatig te vergaderen. 

Er moet een hoop geregeld worden over het algemeen, en uit ervaring blijkt dat het ook goed is 

om regelmatig de stand van zaken te bespreken. De vergaderfrequentie is naar eigen inzicht, 

maar zeker richting december is eens per week niet vreemd. 

Probeer goede notulen bij te houden van de vergaderingen, niet alleen voor jezelf, maar ook 

voor je opvolgers. 

Taakverdeling 

Het spreekt voor zich dat de taken verdeeld worden onder de leden van de commissie; niet 

iedereen hoeft zich met alles bemoeien. Zorg dat iedereen weet waarvoor hij/zij 



eindverantwoordelijk voor is. Het is wel belangrijk dat de rest van de commissie op de hoogte 

gehouden wordt van de werkzaamheden van de anderen. 

Tijdpad 
Dit is een concept-tijdpad. Dit kun je gebruiken als houvast om te bepalen of je nog op schema 

ligt. Dit kan een hoop stress voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om bepaalde zaken vast te 

hebben gelegd, zoals de locatie. Deze staan ook in het onderstaande tijdpad.  

Tijd Actie Opmerkingen 

Eind augustus Uiterste moment voor vorming commissie  

September Opstartvergadering / brainstorm 

 Concept-programma 

 Spel 

 Activiteit 

 Eten 
Thema vastleggen 
Locatie zoeken 
Begroting opstellen 

 

Begin oktober Locatie reserveren Bij een nieuwe locatie is 
het aan te raden deze te 
bezoeken. Met name om 
te zien of de keuken 
toereikend is. 

Eind oktober Vooraankondiging in Rubisco-nieuwsbrief Vermeld in ieder geval 
datum en locatie 

Half november Uitnodiging versturen (via Rubisco) 
Spelidee volledig uitgewerkt 

 

Eind november Menu klaar 
Extra activiteit geregeld 

 

Twee weken voor 
KOEN 

Spel speelklaar (incl. attributen e.d.) 
Extra attributen aangeschaft (i.e. alles 
behalve het eten is gekocht/geregeld) 
Laatste deadline voor aanmelden 
Draaiboek voor tijdens KOEN opstellen 

 

Eén week voor 
KOEN 

‘Wat moet je meenemen’-mailtje naar 
deelnemers 

 

Tijdens KOEN Zie verderop.  

Januari Evaluatie 
Updaten draaiboek waar nodig 

 

 



Begroting 
Vanuit Rubisco vragen wij om een begroting voordat wij onze steun leveren. Waar deze steun 

uit bestaat, kun je vinden in het algemene draaiboek. Voor een conceptbegroting, zie bijlage 1. 

Enkele aandachtspunten bij het opstellen van een begroting: 

 Maak gebruik van de begrotingen en afrekeningen van afgelopen jaren en de 

voorbeeldbegroting om een idee te krijgen wat de kosten van de verschillende aspecten 

van KOEN zijn. 

 Rubisco kan (een deel) van de kosten voorschieten en de rekening van Rubisco kan 

gebruikt voor inkomsten en uitgaven, mogelijk kan Rubisco ook deels garant staan. Leg 

daarom de begroting op tijd voor aan bestuur/penningmeester Rubisco ter goedkeuring. 

Zie voor meer informatie het algemene draaiboek. 

 Het spreekt wellicht voor zich, maar de uitgaven en inkomsten horen altijd gebalanceerd 

te zijn. 

 Sommige deelnemers zullen mogelijk maar aan een deel van KOEN deelnemen, vraag 

voor het gemak aan hen de volledige bijdrage vooraf en zorg dat ze achteraf  terug 

betaald krijgen voor het deel van KOEN waarvan ze niet genoten hebben.  

 Deelnemersbijdrages zijn de enige inkomsten, maar we raden aan deze zo laag mogelijk 

te houden. Veel oud-olympisten zijn (arme) studenten of scholieren, dus om de opkomst 

hoog te houden en om het leuk te houden voor iedereen, moet het betaalbaar blijven 

voor iedereen. Afgelopen jaren lag de deelnemersbijdrage steeds rond de €35. 

 Voor locatie weet je meestal vrij precies de kosten wanneer je de begroting maakt, let op 

met minimumbedragen en eventuele gas-, water- en lichtkosten die ze soms berekenen  

 Voedsel is een van de belangrijke kostenposten op een KOEN-begroting. De kosten die 

voor het voedsel worden geregeld hangen vooral af van hoe luxe je de avondmaaltijden 

maakt. Afgelopen jaren lag de prijs rond zo’n €14 pp, dat is inclusief alle maaltijden en 

snacks. 

 Een eventuele activiteit en spelattributen en een prijsje moet je ook niet vergeten op de 

begroting. 

 Voeg een post ‘Onvoorzien’ toe aan de uitgaven op de begroting (2-5% van overige 

kosten). Je maakt vrijwel altijd kosten die je niet hebt begroot, ook kan deze post 

uiteindelijk worden gebruikt om tegenvallers van kosten of deelnemers aantal op te 

vangen in de afrekening. 

 Bij uitgaven kan ook een Rubisco-toeslag inbegrepen worden van 5-10% van de totale 

kosten voor het opbouwen van een buffer van Rubisco voor KOEN en andere 

activiteiten (zie algemeen draaiboek voor meer informatie). 

 Als overschot oploopt tot boven 10%  van de kosten na afloop van KOEN kan je 

deelnemers het overschot terugbetalen. Je kan deelnemers na definitieve afrekening 

mailen of ze het overschot terug willen of willen doneren aan Rubisco, doorgaans 

doneren de meeste deelnemers dan een klein overschot aan Rubisco. 

  



Locatie 
Het belangrijkste praktische aspect van KOEN, is het regelen van een goede locatie. Enkele 

aandachtspunten: 

1. Goede keuken, groot fornuis, oven, pannen 

2. Servies, bestek is pre, maar niet noodzakelijk 

3. Locatie voor ongeveer 50 personen (deelnemersaantal ligt tussen 30 en 40) 

4. Centraal in land, maar belangrijker: goede bereikbaarheid per ov 

5. Kosten vorige locatie (Boxtel) was €4.85 pppn, €6 is richtlijn voor maximum 

6. Goeie zithoek met voldoende relaxte banken 

7. Eetruimte, zitruimte, liefst twee slaapruimtes en een ruimte voor de commissie 

8. Interessant gebied (dat is namelijk de reden om weer eens andere plek te zoeken)  

 

Het kan voorkomen dat er geen EHBO-doos aanwezig is in het pand. Vraag dit altijd na en zorg 

er anders zelf voor. Er is een verbanddoos aanwezig in de inventaris van Rubisco. De inhoud 

hiervan staat in de inventaris. Het kan nodig zijn dat deze aangevuld moet worden. We hebben 

besloten hem niet na iedere activiteit aan te vullen, omdat dan de kans bestaat dat we dingen 

kopen die weer verlopen zijn voordat ze worden gebruikt. Zie voor de inhoud van een EHBO-

doos: 

http://www.gezondheidsnet.nl/eerste-hulp-bij-wondverzorging/artikelen/475/ehbo-voor-thuis-en-

onderweg 

 

Op sommige locaties moet een aanwezigheidsregister getekend worden, in verband met 

brandweervoorschriften. Zorg dat je daarom tijdig de deelnemerslijst bekend hebt. 

 

Sommige locaties hebben liever geen studenten in hun gebouwen. In dit geval is het van belang 

om je op een tactische manier voor te stellen. Hierbij kan verwezen worden naar Rubisco. 

 

  

http://www.gezondheidsnet.nl/eerste-hulp-bij-wondverzorging/artikelen/475/ehbo-voor-thuis-en-onderweg
http://www.gezondheidsnet.nl/eerste-hulp-bij-wondverzorging/artikelen/475/ehbo-voor-thuis-en-onderweg


Inhoud van KOEN 

Algemeen 

KOEN bestaat traditioneel uit enkele vaste onderdelen, verdeeld over drie dagen (28, 29, 30 of 

27, 28 en 29 december). Zoals de naam al zegt, is het gebruikelijk om op de avonden het 

Kerstfeest en Oud-en-Nieuwfeest te vieren, maar dit is geen verplichting. Daarnaast is een 

aantrekkelijk onderdeel van KOEN een groot opgezet spel dat vaak in het thema van KOEN 

uitgevoerd wordt. Er worden soms ook andere activiteiten georganiseerd (bv. een wandeling, of 

excursie). Verder is er tot nu toe altijd een luxe diner geweest op de eerste avond, wat als 

kerstdiner gezien kan worden. Op de laatste dag wordt tijd ingeruimd voor de schoonmaak. Ook 

is het goed om wat vrije tijd in te plannen waarin iedereen zijn eigen gang kan gaan en er ook 

op eigen gelegenheid spelletjes kan worden gespeeld. 

Deze standaardopzet van KOEN dient ter inspiratie, want de commissie mag natuurlijk volgens 

eigen inzicht KOEN inrichten. Alles is mogelijk met de creativiteit van de commissie. 

De verschillende onderdelen worden verderop toegelicht. 

 

Nog wat organisatorische aandachtspunten: 

Vraag bij aanmelding naar informatie van de deelnemers. Enkele dingen die belangrijk zijn:  

 naam 

 e-mailadres 

 telefoonnummer 

 telefoonnummer in geval van nood (belangrijk!) 

 aanwezigheid (volledige KOEN, maar 1 dag etc.) 

 dieëtwensen en allergieën 

 

Soms zal een locatie om meer informatie over de aanwezigen kunnen vragen, dit moet dan ook 

opgenomen worden in het aanmeldingsformulier en doorgestuurd worden naar de verhuurders. 

Een aanmeldingsformulier kan heel gemakkelijk worden gemaakt via Google Docs, zoals 

beschreven in deze link: https://support.google.com/drive/answer/87809?hl=en 

Voor KOEN moet er aan alle deelnemers een bericht gestuurd worden met onder andere een 

paklijst. Een voorbeeldpaklijst is: 

 Slaapspullen (matje/luchtbed, slaapzak, kussen, pyjama) 

 Wandelschoenen/goede schoenen 

 Spelletjes 

 Pen en papier 

 Theedoek 

 Toiletartikelen 

 WC-rol 

 Bord, bestek, kom, beker voor één persoon 

 Zaklamp 

 Voldoende (warme) kleding 

 (voor koks) snijmes/snijplank/schort 

https://support.google.com/drive/answer/87809?hl=en


 

Stel een noodplan op voor als de locatie ontruimd moet worden en informeer de aanwezigen 

hier over. Je bent met meer dan 30 mensen in een gebouw en er kan van alles misgaan. Stel 

één of twee aanwezigen aan als ‘ontruimingsverantwoordelijke’. Het is hiervoor handig om in je 

aanmeldingsformulier te inventariseren welke olympisten een BHV en/of EHBO diploma 

hebben. 

 

Een auto voor het vervoer, bijvoorbeeld van boodschappen, tijdens KOEN is strikt noodzakelijk. 

Thema 

KOEN wordt normaliter georganiseerd rondom een speciaal gekozen thema. Dit thema komt tot 

uiting in bijvoorbeeld de uitnodiging en het themaspel. Het zou leuk zijn als het lukt om het 

thema te koppelen aan het editiegetal van de desbetreffende KOEN, maar dit is niet 

noodzakelijk. 

Spel(len) 

Verreweg het meeste werk in de organisatie van KOEN gaat zitten in het bedenken, of 

integreren van een (thematisch) spel. De inhoud van het spel kan sterk variëren: moordspel, 

speurtocht, levend Cluedo, etc. Belangrijk is dat iedereen mee kan doen. Wanneer het spel 

plaatsvindt is aan de organisatie; het spel kan op één dag plaatsvinden of uitgesmeerd zijn over 

meerdere dagen. 

Eten  

Het eten is een belangrijke uitgavenpost en voor iedereen is KOEN redelijk uitputtend. Het is 

daarom goed om te proberen het eten voedzaam en vooral op één van de twee dagen simpel te 

houden. Verder is het handig vooraf een planning voor in de keuken te maken, zodat je niet in 

de knoop komt met gerechten die eerder klaargemaakt hadden moeten worden. 

Wij raden het niet aan om bij het Oud-en-Nieuwfeest zelf oliebollen bakken. In het verleden is 

dit niet altijd goed gegaan, omdat het vaak tijdrovend is in een al druk programma. 

 

Zorg dat je vooraf goed hebt geïnventariseerdwelke allergenen vermeden moeten worden in het 

eten. Communiceer hier duidelijk over met de deelnemers en overleg desnoods met eerdere 

koks op KOEN, of de koks van het Zwoele Zwijn. 

 

Het blijkt dat het zeer lastig is om de hoeveelheid eten en drinken die nodig is in te schatten. 

Hieronder enkele richtlijnen die kunnen helpen bij de inschatting: 

1. Reken ongeveer 500 g eten per persoon per maaltijd. 

2. Gebruik de begrotingen en receptuur van voorgaande jaren om een goede schatting te 

krijgen van de benodigdheden. 

3. Er moet in ieder geval een commissielid aanwezig zijn bij de inkopen, die ook 

verantwoordelijk is voor het eten. Deze commissieleden zijn beter in het inschatten van 

de hoeveelheid benodigd eten. 

Een voorbeeld van een standaard boodschappenlijst voor 40 deelnemers is te vinden in de 

bijlage. 

 



Als er een overschot aan eten is, kunnen de deelnemers na KOEN zoveel mogelijk kort 

houdbare en aangebroken producten meenemen. De lang houdbare producten kunnen 

desgewenst worden bewaard in de inventaris van Rubisco. Let bij het opstellen van de 

boodschappenlijst ook op wat er in de inventaris aanwezig is. Het is zonde om dingen aan te 

schaffen die al aanwezig zijn. De inventaris kan worden opgevraagd bij Rubisco. 

Andere activiteiten 

Er is altijd tijd over op KOEN en dit kan op veel manieren ingevuld worden. De commissie kan 

ervoor kiezen om de deelnemers vrije tijd te geven die ze zelf mogen invullen, maar het kan 

eveneens leuk zijn om een extra, ontspannen activiteit te organiseren. 

 

Geschiedenis 
Het kan handig zijn om informatie van vorige KOEN-feesten te raadplegen. 

 

Jaar Naam Locatie Thema Deelnemers# 

2005 KOEN Sint Pancras - 14 

2006 KOEN² Utrecht - 21 

2007 KO3N cubed Rijswijk - 18 

2008 hyperKOEN Roermond - 24 

2009 lustrumKOEN Roermond Moord op Baron van 
Waerdevoort 

26 

2010 hexaKOEN Boxtel Heksen en 
zeshoeken 

25 

2011 KOEN 7  Boxtel Zeven Zonden 30 

2012 KOEN 8-bit Boxtel 8-bit 38 

2013 NiggdraKOEN Amerongen Noordse mythologie 42 

2014 kinderKOEN Boxtel Kinderfeestje 39 

 



 

Voorbeeld begroting KOEN 
      

       Verwacht deelnemers aantal 
 

40 
    

       Uitgaven 
  

  Inkomsten 
                

 
per persoon 

 
  

 
per persoon 

 Voedsel  €                       14,00   €               560,00    Deelnemersbijdrage  €       33,00   €            1.320,00  

Locatie*  €                       12,38   €               495,20    
   Attributen/extra kosten activiteit  €                         4,00   €               160,00    
   

   
  

   

 

 percentage  
 

  
   Onvoorzien (bv. 2-5 %)** 5,0%  €                 60,76    
   

   
  

   kosten subtotaal 
 

 €            1.275,96    
   

   
  

   Rubisco toeslag (5-10 %)*** 8,2%  €               104,80    
   

   
  

   Borg locatie 
 

 €               150,00    Borg locatie 
 

 €               150,00  

   
  

                 

Totaal 
 

 €            1.470,00    Totaal 
 

 €            1.470,00  

       Netto resultaat (moet 0 zijn) 
 

 €                  0,00  
    

       

       * gebaseerd op kosten Amerongen voor 2 dagen en 1 dagdeel (6 uur) voor 40 aantal deelnemers (je betaalt daar voor min. 40 man) 
** je kan dit percentage invoeren en dit wordt berekend van de totale overige kosten, denk altijd aan wat onvoorzien 2-5% lijkt een goede richtlijn, 
kan ook gebruikt om tegenvallers op te vangen in deelnemersaantal  

*** Rubisco wil graag een toeslag van 5-10%om kapitaal op te bouwen om buffer te hebben voor KOEN e.d 
 



Voorbeeld boodschappenlijst 

Product Totaal voor 40 personen 

Servetten 3 pak 

Cola 10 Liter 

Cola light 5 Liter 

Sinas 10 Liter 

Cassis 5 Liter 

Limonade 1,5 Liter 

Wijn 3 Flessen 

Bier 2 Krat 

Sap 12 Liter 

Chips 14 Zak 

M&Ms 4 Zak 

Borrelnootjes 2 Zak 

Chocolate chip cookies 3 Pak 

Bruin brood 20 Brood 

Wit brood 5 Brood 

Muesli 7 Pak 

Yoghurt 10 Pak 

Melk 20 Liter 

Karnemelk 3 Liter 

Pindakaas 1050 Gram 

Chocopasta 1600 Gram 

Jam 1110 Gram 

Hagelslag 2 Pak 

Halvarine 2 Pak 

Kaas 2500 Gram 

Vleeswaren 500 Gram 

Sinaasappelsap 8,5 Liter 

Plastic bordjes 120 Stuks 

Plastic bestek 120 Stuks 

Thee 3 pak 

Suikerblokjes 1 pak 

Plastic bekers 80 Stuks 

Boterhamzakjes 1 pak 

Cider 5 fles 
Jip en Janneke 
champagne 1 fles 

Kampvuurhout 12 kg 

Cacao 1 pak 

Suiker  1 kg 

Vaatdoekjes 1 pak 

Toiletrollen 30 Stuks 



   

   

   

   

    


