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Inleiding 
 

Voor u ligt het jaarverslag van Rubisco, de stichting voor iedereen die mee heeft gedaan aan 

de eindronde van de Nederlandse Biologie Olympiade. Al vanaf het begin was de biologie 

olympiade in staat om mensen met elkaar te verbinden en vriendschappen te creëren die 

blijvend zijn. Dit jaar zijn er 25 olympiades geweest en dus 25 eindrondes waarvan de alumni 

verbonden worden door de stichting. Deze stichting is opgericht in 2012 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 deelneemt. In dit jaarverslag is te lezen welke verschillende activiteiten in 2015 

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 2015 

Nienke Nobel – Voorzitter 

Marije van der Knaap – Secretaris 

Remie Janssen – Penningmeester 

Hanneke Leegwater – Bestuurslid Intern  

 

 

Vertrekkende bestuursleden in 2015 

Stan Oome – Penningmeester 

Dorieke Grijseels – Bestuurslid Intern 

Roel Baars – Contactpersoon SBON 
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Jaaroverzicht 2015 
 

Ook in 2015 zijn er weer vele activiteiten georganiseerd voor en door oud-olympisten. 

Hieronder staat een verslag van verschillende van deze activiteiten, bij sommigen was 

Rubisco slechts ondersteuning door de communicatiekanalen te verzorgen, andere 

activiteiten worden onder de vlag van Rubisco georganiseerd. Dit houdt in dat Rubisco 

garant staat met financiële zekerheid en de stichtingshandtekening. Natuurlijk zijn er ook vele 

activiteiten georganiseerd zonder deze achtervang: lasergamen, bowlen, housewarmings, 

verjaardagen en nog veel meer. De olympistengroep blijft hecht en actief! In onderstaand 

overzicht worden hiervan twee activiteiten uitgelicht: het fietsen naar Aarhus en het 

huiskamercolloquium. Van de ‘Rubisco-activiteiten’ staat een verslag van de SBON-

ondersteuning, het midzomerfeest, KOEN en het sinterklaassymposium. Tot slot worden nog 

enkele andere activiteiten benoemd. 

 
Olympiadeweek & Jubileum SBON 
Onze stichting is natuurlijk geboren uit de biologie olympiade, georganiseerd door Stichting 

Biologie Olympiade Nederland (SBON), alle olympisten helpen dan ook vol nostalgie en 

enthousiasme mee aan wat nodig is. Via de communicatiekanalen die Rubisco bezit, hebben 

wij bijgedragen door oud-olympisten te werven voor nakijkdagen, het organiseren van de 

tweede ronde, hulp tijdens de olympiadeweek en nog meer!  

Tijdens de eindronde week zelf, dit jaar van 1-8 juni in Wageningen, organiseert het Rubisco 

bestuur traditioneel een pubquiz voor alle deelnemers, met uiteraard de Rubisco-taart als 

prijs. Hopelijk zal dit eraan bijdragen dat er weer een nieuwe lichting olympisten aan onze 

activiteiten gaat deelnemen!  

Dit jaar was een bijzonder jaar voor SBON daar het hun 25-jarig jubileumjaar was. Hierover 

valt uiteraard meer te lezen in het jaarverslag van SBON zelf, zoals over de uitgebreidere 

tweede ronde. Het hoogtepunt werd gevormd door de jubileumdag op zaterdag 6 juni, waar 

alle oud-olympisten van de afgelopen 25 jaar, docenten, oud-organisatoren en andere 

betrokkenen voor uitgenodigd waren. Rubisco hielp uiteraard mee met allerhande 

ondersteuning op deze zeer geslaagde dag! Via Rubisco hielpen oud-olympisten met de 

ontvangst, soepele programmering, techniek, EHBO en nog veel meer. Tot slot moet nog 

even genoemd worden dat de dag een gouden randje kreeg door de riddering van Hans 

Morélis. Menig olympist heeft hem in het hart gesloten, Hans kent namelijk iedereen nog bij 

naam met bijbehorende middelbare school, studie en wat al niet meer. Volgens Rubisco dan 

ook een zeer verdiend lintje! 
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Midzomerfeest 
Ook dit jaar vond het midzomerfeest van Rubisco weer plaats, iets na midzomer op zaterdag 

27 juni, met als thema “It's Greek to me”. Met 41 deelnemers was het een goed bezochte dag. 

Vol goede moed trokken olympisten vanuit heel Nederland naar de Olympos, ook wel 

Nistelrode. Toen ze daar aangekomen waren, bleek dat de god Poseidon in een teddybeer 

was veranderd! Na een spannende tocht vol opdrachten door de omgeving rond Nistelrode 

werd het probleem opgelost en konden de olympisten genieten van een heerlijk Griekse 

barbecue. De organisatoren en andere oud-olympisten hadden veel werk gestoken in het 

maken van overheerlijke origineel Griekse gerechten en de aankleding van het geheel. De zon 

wilde dit ook graag belonen en zorgde ervoor dat iedereen heerlijk in het gras met elkaar 

kon kletsen, alle dieren en planten in de tuin kon bewonderen en de drankjes rijkelijk vloeide. 

Tot slot willen we de familie van Jeroen op deze wijze nog eens extra bedanken voor hun 

enorme steun, zowel in behulpzaamheid als financieel. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotocollage van verschillende 

opdrachten en olympistische 

bezigheden tijdens het 

midzomerfeest 2015 
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Fietsen naar Aarhus 
De Internationale Olympiade heeft als één van de doelen verbondenheid te creëren, binnen 

deze verbondenheid moet je af toe je eigenheid laten zien: Nederland is een fietsland. Een 

paar jaar geleden fietste een groep oud-olympisten naar de IBO in Bern, nu er dit jaar weer 

een IBO in Europa was, moest dat natuurlijk herhaald worden! Na vele kilometers oefenen en 

uren routes plannen stapten ze dan in juli op de fiets om in een paar dagen naar Aarhus in 

Denemarken te fietsen. Precies op tijd om het Nederlandse IBO-team te ontvangen en zo een 

enthousiast boost mee te geven voor een glanzende IBO! Misschien gaat dit nog wel eens 

herhaald worden, IBO 2017 is tenslotte in Engeland. Nederland toont zich de beste supporter 

van de IBO! 

 

Huiskamercolloquium 
Op een mooie nazomermiddag verzamelde een aantal olympisten zich bij Eva thuis voor het 

huiskamercolloquium. Drie mensen hadden een presentatie voorbereid over een onderwerp 

dat zij interessant vonden. We hebben gehoord hoe wetenschapscommunicatie zich 

ontwikkeld heeft in de loop van de geschiedenis, en gediscussieerd over wat het doel van 

wetenschapscommunicatie in de moderne wereld zou moeten zijn. Daarna hebben we 

geleerd in ringiringi te schrijven (zie foto's) zodat we snel briefjes in geheimschrift aan elkaar 

kunnen schrijven. Tot slot was er een presentatie en discussie over hoe je op rationele wijze 

de wereld kunt helpen ("effectief altruïsme").  
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Sinterklaasactiviteit 
Ook dit jaar hebben we het feit dat sinterklaas in Nederland was natuurlijk aangegrepen om 

met ruim 30 oud-olympisten samen te komen. 28 november konden we ons laten bijscholen 

rondom het thema 'Food for thought' met drie verschillende praatjes. Als eerste vertelde 

Karin Schroën over alle nieuwe mogelijkheden die nanotechnologie voor de productie van 

voedsel zal hebben, met name het vormen 

van efficiëntere emulsies. Hierna vertelde Tina 

Venema over het onderwerp nudging: het 

onbewust stimuleren van gezond eetgedrag. 

Zij had hierbij zelfs een nudging-symposium 

gemaakt, waarbij menigeen de eindronde 

niet gehaald zou hebben. Tot slot vertelde 

Anne Marie Schoevaars over post-harvest 

research en hoe deze eigenschappen 

onderzocht werden om op te kunnen 

veredelen. Alle sprekers spraken erg 

enthousiast en stonden open voor vragen waardoor een nuttige discussie op gang kwam. 

Voor zowel deelnemers als sprekers was het hiermee een erg geslaagde middag! 

 

Na deze interessante wetenschappelijke input mochten we onze energievoorraden aanvullen 

met Chinees waarna het tijd was voor de 

pubquiz. Deze liet zoals van een Rubisco-

pubquiz verwacht mag worden de hersenen 

flink kraken, uiteraard gepaard gaand met 

een hoop gezelligheid! De winnaars gingen 

geheel in stijl naar huis met 'Rubisco' in 

chocoladeletters. Gelukkig hebben we de 

foto's nog! 
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KOEN11 
“Het jaar is niet klaar zonder KOEN-feest met elkaar”, zo luidde het antwoord op één van de 

opdrachten die opgelost moesten worden tijdens de Eerste Solaire Biologieolympiade (SolBio 

2121) tijdens KOEN. 

 

Bijna 40 olympisten kwamen in de koude warme dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw bijeen 

in Leusden voor de elfde editie van het KOEN-feest. De organisatie had als thema de 

‘intergalactische olympiade’ gekozen en daarom 

had alles te maken met de ruimte en de maan. 

Er zijn weer een hoop spelletjes gespeeld en 

goede gesprekken gevoerd. De nieuwste 

olympisten hebben ook leuk kennis kunnen 

maken met sommige van de oudere. Natuurlijk 

was er ook voor lekker eten gezorgd, geheel in 

thema, met onder andere een heerlijk 

maanzaadgebak als toetje.  

Naast een kennismakingsspel, dat als heuse 

openingsceremonie dienst deed, bestond het 

themaspel verder uit een theorietoets met allerlei exobiologische vragen (wat voor hele leuke 

antwoorden en tekeningen zorgde – die komen binnenkort ook 

ergens online), en een practicumtoets waarin een lastig potje 

ganzenbord gespeeld moest worden. Bij het ganzenborden 

moesten op olympistisch niveau diverse opdrachten uitgevoerd 

worden (onder andere het maken van een fylogenetische 

boom van bekende aliens, maar ook het imiteren van een 

groep konijnen). 

 

Het winnende groepje vertegenwoordigde de Noord-Europese 

Unie, en aangezien de practicumtoetsen mogelijk waren 

gemaakt door Aperture Science Laboratories, kregen zij de 

welbekende cake cadeau! Het was een erg geslaagd KOEN. 

Was het maar weer volgend jaar… 
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Overig 
Naast bovenstaande grote activiteiten hebben wij ons binnen Rubisco ook nog bezig 

gehouden met de volgende activiteiten: Rubinnovation, Larvenactiviteit en de nieuwsbrieven.  

 

Rubinnovation heeft in december 2014 zijn laatste brainstormsessie gehad. Hierna heeft het 

niet stilgelegen: de website is vernieuwd en er zijn enkele partijen benaderd. Er is helaas 

echter geen nieuwe opdracht uitgekomen, door drukte en gebrek aan organisatoren is dit 

ook wat blijven liggen. Er leeft nog wel veel enthousiasme en het contact met de facilitator 

Nel Mostert is ook onderhouden, hopelijk staat er dan ook in het jaarverslag 2016 dat de 

opdrachten binnenstromen! 

 

In 2015 is voor het eerst geprobeerd een larvenactiviteit op te zetten, deze is echter niet van 

de grond gekomen. De commissie bestaat echter nog steeds, er is goede feedback uit de 

groep van vorig jaar gekomen en op dit moment is dan ook een nieuwe lichting larven druk 

bezig met de organisatie van de allereerste larvenactiviteit! 

 

Tot slot is er binnen Rubisco nog een nieuwsbriefcommissie, ongeveer 4 keer per jaar 

versturen zij een nieuwsbrief naar alle oud-olympisten om iedereen op de hoogte te houden 

van het wel en wee van de stichting en van moederorganisatie SBON, de helaas gemiste 

activiteiten en de aankomende mogelijkheden voor gezelligheid. 
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Terugblik op 2015  
 

In 2015 is er vooral doorgebouwd op het werk van de afgelopen jaren. Hieronder zal 

geëvalueerd worden op een aantal punten uit het beleidsplan van 2015. 

 

Multimedia en communicatie:  
- Er moet worden uitgezocht wat de geprefereerde communicatiekanalen zijn van de 

oud-olympisten, zodat we deze [doelgroep] maximaal van dienst kunnen zijn.  

- Een belangrijk punt is het centraliseren van de informatie naar de olympisten, zodat 

iedereen weet waar welke informatie te vinden is.  

- Naast het stroomlijnen van de informatiestromen, is het ook belangrijk dat de 

communicatie tussen olympisten en het bestuur van Rubisco laagdrempelig blijft. 

- Bovendien is het belangrijk dat de doelgroep weet hoe ze Rubisco het beste kunnen 

benaderen.  

 

De communicatie tussen Rubisco en de doelgroep is dit jaar verspreid gebleven. Dit komt 

vooral doordat er een verscheidenheid aan voorkeuren bestaat onder de oud-olympisten 

bleek onder andere uit de jaarvergadering. Dit hoeft niet problematisch te zijn, zolang alle 

informatie maar op de geschikte kanalen te vinden is. Voor het bestuur zou het wel handig 

zijn als er één centrale plek komt waar alle aankondigingen en verdere zaken geplaatst 

kunnen worden. 

De contactlijst is makkelijker te benaderen geworden door het aanmaken van google groups. 

Hierdoor hoeft Rubisco niet meer zelf uitnodigingen te versturen naar de oud-olympisten, 

maar hoeven mails alleen nog maar goedgekeurd te worden met één druk op de knop. Dit 

scheelt een handelingsstap en kan zo vertraging voor uitnodigingen verminderen. 

De enquête voor de nieuwsbrief leverde als resultaat dat de inhoud van de nieuwsbrief 

geschikt is zoals hij al was. Wel hebben we de frequentie wat verhoogd om zo de 

communicatie tussen Rubisco en de oud-olympisten open te houden. Het streven is nu om 

eens in de twee tot drie maanden een nieuwsbrief te versturen. 

Uit de jaarvergadering bleek dat de communicatie tussen Rubsico en de doelgroep wat 

afstandelijk overkwam. Afgelopen jaar hebben we geprobeerd om die afstand wat te 

verkleinen door o.a. vaker contact te zoeken vanaf persoonlijke accounts en wat meer 

persoonlijk contact te hebben met mensen in plaats van als bestuur in het geheel. 

 

Het ondersteunen en faciliteren van activiteiten:  
- Rubisco is opgericht om te faciliteren en te stimuleren en niet om te organiseren.  

- 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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- Aangezien het niet de taak is van Rubisco om activiteiten te organiseren, zou het 

goed zijn in het komend jaar ook een commissie voor [RubiNnovation] op te richten. 

Dit jaar is de enige echt organiserende taak weer het Sinterklaasfeest geweest. Verder heeft 

Rubisco zich weer bezig gehouden met het plaatsen van oproepen voor commissies en het 

ondersteunen van deze commissies waar nodig. De draaiboeken staan inmiddels online en 

zijn voor iedereen die een activiteit wil organiseren beschikbaar. Ook is er een websitepagina 

gekomen met daarop nog eens uitgelegd wat je kan doen als je een activiteit wil organiseren 

met ondersteuning vanuit Rubisco. Dit heeft er helaas niet toe geleid dat olympisten ons uit 

zichzelf benaderen voor steun bij activiteiten. De activiteiten die spontaan worden 

georganiseerd gaan buiten Rubisco om, de activiteiten binnen Rubisco worden door ons 

gestimuleerd/opgezet. 

De eerstejaarscommissie heeft afgelopen jaar helaas niet tot een activiteit geleid. We hebben 

wel weer een nieuwe commissie bij elkaar met olympisten die afgelopen jaar hebben 

meegedaan aan de eindronde. Dit jaar lijkt het wel te gaan lukken om een activiteit rond te 

krijgen. 

RubiNnovation heeft in het afgelopen jaar helaas stil gelegen. Dit kwam voornamelijk 

doordat de verantwoordelijkheid en kennis bij één persoon lag en deze persoon het 

afgelopen jaar geen tijd heeft gehad om zich hiervoor in te zetten. Het zal goed zijn om hier 

een commissie voor op te richten zodat het werk wel doorgezet kan worden aangezien het 

wel als een goed initiatief wordt gezien door zowel Rubisco als een groot aantal oud-

olympisten. 

 

Financiële zekerheid:  
- Rubisco wil voor financiële zekerheid zorgen om haar eigen bestaan te garanderen 

(m.n. bankkosten). Rubisco wil een financiële buffer creëren om als vangnet te kunnen 

dienen wanneer er activiteiten georganiseerd worden door oud-olympisten. 

- 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.  

Ook dit jaar heeft Rubisco weer een vrijwillige toeslag gevraagd voor activiteiten om zo de 

financiële buffer te vergroten. Op de jaarvergadering is besproken dat de buffer minstens 

groot genoeg moet zijn als de omzet van onze grootste activiteit (op dit moment is dat 

KOEN). Daar zijn we nog niet helemaal. 
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Er is dit jaar niet gezocht naar sponsoren. Dit is jammer, want het geld had goed gebruikt 

kunnen worden voor onder andere de bankkosten, zodat Rubisco dit niet hoeft te hebben 

van geld van donateurs of geld dat via activiteiten binnenkomt. 

Er is dit jaar gekeken naar de mogelijkheid van bank te wisselen om zo bankkosten te 

besparen. Het bleek echter niet mogelijk om voor een stichting een goedkopere rekening te 

openen, dus is er besloten bij dezelfde bank te blijven. 

Door de populariteit van de sinterklaasactiviteit was het niet haalbaar meer om de activiteit 

volledig kosteloos te laten zijn voor de deelnemers. Daarom hebben we dit jaar de 

deelnemers gevraagd zelf voor hun avondeten te betalen op advies van oud-olympisten 

tijdens de jaarvergadering. De rest van het programma inclusief hapjes en drankjes was nog 

wel op kosten van Rubisco. 

 

Overzicht van de doelgroep:  
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. 

Er is dit jaar weer een zoekactie geweest naar mailadressen voor de contactlijst. Er zijn weer 

een flink aantal mailadressen gevonden, maar er moet nog actie ondernomen worden, zoals 

het benaderen van deze mensen met de vraag of we ze op mogen nemen in onze 

contactlijst. 

 

Ondersteuning SBON:  
Rubisco is hier niet de organiserende factor voor het jubileum, maar zal ondersteunen als 

daar naar gevraagd wordt. 

SBON heeft dit jaar een prachtig jubileum gehad. Rubisco heeft hier weinig in geholpen 

aangezien alles vanuit SBON zelf geregeld is. 

Uit een overleg met SBON is gekomen dat het handig is als er één duidelijk aanspreekpunt is 

voor alle organisatorische zaken. Het zoeken van assistentie zal voortaan dus ook via Rubisco 

gaan. 
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Beleidsplan 2016 

 

Voor 2016 wil het Rubiscobestuur doorbouwen aan datgene waar afgelopen jaar aan gewerkt 

is. De activiteiten van 2015 zullen worden voortgezet. 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. 

 

Hieronder zullen meer concrete doelen gegeven worden om deze langetermijnvisie door te 

zetten. 

 

Communicatiekanalen 
Er zijn (meer dan) voldoende communicatiekanalen aanwezig. Deze zullen moeten worden 

onderhouden, het bijhouden welke communicatiekanalen het meest gewenst zijn door de 

doelgroep is belangrijk. Het is nu niet altijd duidelijk wie via welk communicatiekanaal wordt 

benaderd. Het zou goed zijn om dit echt uit te zoeken, zodat er meer gericht contact kan 

worden gefaciliteerd voor de oud-olympisten. Mogelijk is het niet altijd nodig om alles via 

alle kanalen te verspreiden, omdat de gewenste mensen al via één kanaal bereikt worden. Zo 

voorkom je overlast doordat mensen veel hetzelfde bericht zien op verschillende plekken. Dit 

zou onderzocht kunnen worden met een kleine enquête, waarbij een simpel bericht geplaatst 

wordt op de verschillende plekken met de vraag waar mensen dit bericht gezien hebben. 

 

Faciliteren en ondersteuning van activiteiten 
De actieve oud-olympistengroep wordt te groot om makkelijk kleine activiteiten te 

organiseren. De kans bestaat namelijk dat er grote interesse is. Er moet worden nagedacht 

over hoe kleinere activiteiten nog steeds gefaciliteerd kunnen worden. Eventueel moeten 

mensen de mogelijkheid krijgen om een maximum aantal deelnemers aan een activiteit te 

stellen. 

 

Doordat de groep steeds groter en diverser wordt, is er ook een duidelijkere generatiekloof 

ontstaan. Dit heeft de volgende gevolgen: 

- De jongere generatie voelt zich niet verantwoordelijk voor het organiseren en 

opzetten van activiteiten, omdat dit altijd al door de oudere generatie wordt gedaan. 

- De verschillende generaties hebben af en toe behoefte aan activiteiten met hun eigen 

leeftijdsgenoten zonder dat iedereen er per se bij hoeft te zijn. Dit geldt misschien 

vooral voor de oudere generaties, die behoefte beginnen te krijgen aan iets anders 

dan het huidige aanbod van activiteiten. 
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Belangrijk is dus dat in het komende jaar de jongere generatie gestimuleerd wordt om 

verantwoordelijkheid voor de huidige activiteiten over te nemen, zodat deze voort kunnen 

blijven bestaan. Daarnaast zou het een goed idee kunnen zijn om de organisatie van 

activiteiten te stimuleren die interessanter zijn voor de oudere generaties. Door iets meer 

leeftijdsgerichte activiteiten te faciliteren, zal het ook makkelijker worden om weer 

kleinschaligere activiteiten te organiseren. Er moeten echter nog wel activiteiten blijven 

bestaan waar alle leeftijden zich welkom voelen, aangezien deze mengelmoes juist zo’n 

mooie eigenschap is van de olympistengroep. Op de komende jaarvergadering zullen we 

input vragen van de doelgroep over of er behoefte is aan zulke leeftijdsgerichte activiteiten 

en hoe deze ingevuld kunnen worden. 

 

Financiële zekerheid  
Aangezien Rubisco op het moment nog niet op zichzelf de bankkosten kan dragen heeft het 

zoeken van nieuwe donateurs en sponsoren prioriteit als het gaat om de financiële zekerheid. 

Het zou mooi zijn als in de toekomst de rubisco-toeslag op activiteiten niet meer nodig zal 

zijn. Het streven is dus om weer een actief sponsorbeleid te gaan voeren. Als dit echter niet 

mogelijk blijkt door een tekort aan bestuursleden zal dit als eerste afvallen. 

 

Professionalisering 
Om het stichtingsbestuur soepeler te laten verlopen, wil Rubisco de komende tijd werken aan 

professionalisering. Zo wordt er onder andere gewerkt aan een declaratieformulier, templates 

voor begrotingen en afrekeningen om de financiële kant soepeler te laten lopen en worden 

er bestuurshandboeken geschreven die moeten helpen bij het overdragen van bestuurstaken. 

 

Overzicht van de doelgroep 
De contactlijst moet up-to-date gehouden worden. Bovendien moet de verwerking van de 

resultaten van de enquête afgerond worden, zodat deze ook ingezet kunnen worden bij het 

zoeken van sponsoren. 

 

SBON 
In het komende jaar zal Rubisco verantwoordelijk zijn voor het zoeken van assistentie voor de 

Biologie Olympiade. Dit is afgesproken om een duidelijk aanspreekpunt in de 

olympistengroep te hebben. Hierdoor hopen we ook miscommunicaties over assistentie te 

voorkomen. Bovendien zal dit helpen zaken als de voorbereiding voor de prijsuitreiking, als 

het SBON-bestuur zelf geen tijd heeft om aan te sturen, soepeler te laten verlopen. Hoe deze 

assistentie en samenwerking precies zal gaan verlopen, zal nog verder ontwikkeld worden. 
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Financieel overzicht 2015 
 

In dit onderdeel zijn achtereenvolgens de afrekening van 2015, de balans d.d. 31-12-2015 en 

de begroting voor 2016 te vinden, met tot slot een toelichting bij deze tabellen. 

 

 

Afrekening 2015 
Hieronder vindt u de afrekening voor 2015, ter vergelijking naast de begroting van 2015. Op 

deze pagina staan alle inkomsten, op de volgende pagina de kosten. 

 

Afrekening 6 maart 2015 tot en met 31 december 2015 

Inkomsten     

      Begroting 2015    Afrekening 2015  

A Algemeen     

1 Donaties  €                  100,00   €                434,78  

1,1 Donateurs  €                  100,00   €               157,46  

1,2 Donaties door geen teruggave  €                        -     €               277,32  

2 Rente  €                      5,00   €                      -    

3 Sponsoren  €                         -     €                      -    

  Subtotaal  €                  105,00   €               434,78  

      

B Activiteiten     

1 Midzomerfeest 2015  €                  275,00   €                359,62  

1,1 Inkomsten  €                  275,00   €               320,48  

1,2 Teveel betaald door deelnemers  €                        -     €                 39,14  

2 Sinterklaasfeest 2015  €                  150,00   €                 81,90  

2,1 Inkomsten  €                  150,00   €                 81,90  

2,2 Teveel betaald door deelnemers  €                        -     €                      -    

3 Rubinnovation  €                  500,00   €                      -    

4 KOEN 2015  €               1.570,00   €             1.199,55  

4,1 Inkomsten  €               1.570,00   €               944,08  

4,2 Teveel betaald door deelnemers  €                        -     €               255,47  

5 Overige activiteiten (Campbellveiling)  €                  220,00   €                128,65  

6 Midzomerfeest 2014  €                         -     €                   9,00  

  Subtotaal  €               2.715,00   €            1.778,72  

      

C Onvoorzien  €                     2,50   €                      -    

      

  Totaal  €               2.822,50   €            2.213,50  

     

  

 
 
   

Uitgaven     

      

W Bestuurskosten     

1 Bankkosten  €                    60,00   €                119,25  
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  Subtotaal  €                   60,00   €               119,25  

     

X Activiteiten     

1 Midzomerfeest 2015  €                  250,00   €                252,63  

1,1 Echte uitgaven  €                  250,00   €                242,33  

1,2 Restitutie teveel  €                         -     €                 10,30  

2 Sinterklaasfeest 2015  €                  200,00   €                185,21  

2,1 Echte uitgaven  €                  200,00   €                185,21  

2,2 Restitutie teveel  €                         -     €                      -    

3 KOEN 2015  €               1.450,00   €             1.050,22  

3,1 Echte uitgaven  €               1.450,00   €             1.050,22  

3,2 Restitutie teveel  €                         -     €                      -    

4 Prijsjes (pubquiz Olympiade Eindronde)  €                    12,50   €                 12,50  

5 Overige activiteiten (Campbellveiling)  €                  200,00   €                 41,70  

  Subtotaal  €               2.112,50   €            1.542,26  

      

Y Reservering     

1 KOEN10  €                  150,00   €                      -    

2 Afbetaling crediteuren  €                  301,32   €                301,32  

3 Opbouw eigen vermogen  €                  500,00   €                232,69  

  Subtotaal  €                  951,32   €               534,01  

      

Z Onvoorzien   €                   -      €                 17,98  

      

  Totaal  €               3.123,82   €            2.213,50  

      

  Resultaat  €                 -301,32   €                      -    
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Balans d.d. 31-12-2015 
 

BALANS 31 december 2015 

Activa   Passiva 
VASTE ACTIVA    EIGEN VERMOGEN   

-     Eigen vermogen  €   1.488,30   

         

VLOTTENDE ACTIVA    KORT VREEMD VERMOGEN   

Liquide middelen  €  1.530,95    crediteuren  €      384,27   

 ABN-AMRO Bank  €   1.173,00     MZF 2015 deelnemers  €         28,84   

 ABN-AMRO Sparen  €       353,40     MZF 2015 organisatie  €         43,15   

 Kas  €           4,55     KOEN 2015 deelnemers  €      255,47   

      KOEN 2015 organisatie  €         56,81   

debiteuren  €      341,62        

 Campbellveiling  €         10,00        

 KOEN 2015 deelnemers  €         86,22    LANG VREEMD VERMOGEN   

 Sinterklaas 2015 deelnemers  €         31,85    -    

 KOEN 2015 organisatie  €         13,55        

 Scouting manitoba  €       200,00        

         

Totale activa  €   1.872,57    Totale Passiva  €   1.872,57   
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Begroting 2016 
Hieronder de begroting voor komend jaar. Ook hier vindt u op deze pagina de inkomsten en 

op de volgende pagina de kosten. 

 

Begroting 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 

Inkomsten   

     Begroting 2016  

A Algemeen   

1 Donaties  €                  100,00  

1,1 Donateurs  €                  100,00  

1,2 Donaties door geen teruggave  €                        -    

2 Rente  €                      1,34  

3 Sponsoren  €                    50,00  

  Subtotaal  €                  151,34  

     

B Activiteiten   

1 Midzomerfeest 2016  €                  324,00  

1,1 Inkomsten  €                  300,00  

1,2 Rubiscotoeslag  €                   24,00  

2 Sinterklaasfeest 2016  €                  100,00  

2,1 Inkomsten  €                  100,00  

2,2 Rubiscotoeslag  €                        -    

3 KOEN 2016  €               1.496,00  

3,1 Inkomsten  €               1.200,00  

3,2 Borg lokatie  €                  200,00  

3,3 Rubiscotoeslag  €                   96,00  

4 Larvenactiviteit 2016  €                  189,00  

4,1 Inkomsten  €                  175,00  

4,2 Rubiscotoeslag  €                   14,00  

5 Rubinnovation  €                         -    

6 Overige activiteiten  €                  150,00  

  Subtotaal  €               2.259,00  

     

C Reservering   

1 Betaling door debiteuren  €                  341,62  

  Subtotaal  €                  341,62  

     

D Onvoorzien  €                        -    

     

  Totaal  €               2.751,96  

  

  
 
 
 
 
 

 

     

Uitgaven   
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W Bestuurskosten   

1 Bankkosten  €                  119,25  

  Subtotaal  €                  119,25  

     

X Activiteiten   

1 Midzomerfeest 2016  €                  300,00  

1,1 Echte uitgaven  €                  300,00  

1,2 Restitutie teveel  €                        -    

2 Sinterklaasfeest 2016  €                  180,00  

2,1 Echte uitgaven  €                  180,00  

2,2 Restitutie teveel  €                        -    

3 KOEN 2016  €               1.400,00  

3,1 Echte uitgaven  €               1.200,00  

3,2 Borg lokatie  €                  200,00  

3,3 Restitutie teveel  €                        -    

4 Larvenactiviteit 2016  €                  175,00  

4,1 Echte uitgaven  €                  175,00  

4,2 Restitutie teveel  €                        -    

5 Rubinnovation  €                    50,00  

6 Prijsjes (pubquiz Olympiade Eindronde)  €                    12,50  

7 Overige activiteiten  €                  140,00  

  Subtotaal  €               2.082,50  

     

Y Reservering   

1 Afbetaling crediteuren  €                  384,27  

2 Thermoskannen  €                    50,00  

  Subtotaal  €                  434,27  

     

Z Onvoorzien  €                  100,00  

     

  Totaal  €               2.736,02  

     

  Resultaat  €                    15,94  
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Toelichting afrekening 
 

Deze jaarafrekening is gemaakt over een bijzonder `jaar’, namelijk een met ongeveer 10 

maanden. Aangezien in onze statuten staat dat ons boekjaar begint op 1 januari, hebben we 

besloten dat ook in onze begrotingen en afrekeningen te laten blijken. De begroting die voor 

2015 gemaakt is, heeft geen duidelijke duiding voor de tijdspanne waarover hij geldt, er is 

dus vanuit gegaan dat deze tot en met 31 december 2015 loopt.  

Er is een ongebruikelijke keuze gemaakt bij het opstellen van deze afrekening. Bij een aantal 

posten is een onderverdeling gemaakt die er bij de begroting nog niet was. Hoewel het 

wellicht netter is om deze onderverdeling weg te laten, zou dit het overzicht niet ten goede 

komen. 

Hieronder volgt een bespreking van enkele opmerkelijke zaken die in de afrekening te 

ontwaren zijn. 

 
Donaties en teruggaven 
Bij de donaties (A1) is ervoor gekozen om de actieve donaties van onze donateurs (A1.1) te 

scheiden van donaties die verkregen zijn onder de noemer `geen teruggave’ (A1.2). De 

donaties van de laatste categorie zijn verkregen bij het restitueren van bedragen na 

activiteiten. Er werd namelijk gevraagd aan de deelnemers of ze het teveel graag terug 

wilden hebben, of het wilden doneren aan Rubisco. Bij de  teruggaven voor activiteiten in 

2014 die in dit boekjaar zijn afgehandeld, zijn veel donaties verkregen op deze manier. 

Een andere opsplitsing die gemaakt is, en die hier sterk aan gerelateerd is, is die bij 

inkomsten en uitgaven van activiteiten. De keuze is gemaakt om het teveel aan inkomsten 

(`Teveel betaald door deelnemers’) voor een activiteit, bij die activiteit te plaatsen zoals 

bijvoorbeeld voor het Midzomerfeest 2015 (B1.2). Ook staat er bij de uitgaven voor een 

aantal activiteiten wat er al terugbetaald is aan de deelnemers (`Restitutie teveel’) zoals ook 

voor het Midzomerfeest 2015 (X1.2). De deelposten `Teveel betaald door deelnemers’ en 

`Restitutie teveel’ maken het makkelijker om te controleren of deelnemers nog geld dienen te 

krijgen. Als rekenvoorbeeld nemen we Midzomerfeest 2015: er is 86,52 euro teveel betaald 

door deelnemers, hiervan is 57,68 euro reeds gerestitueerd; dit betekent dat er nog 86,52-

67,68=28,84 euro gerestitueerd moet worden. Dit bedrag is terug te vinden op de balans bij 

de crediteuren. (De bedragen voor debiteuren zijn niet direct af te leiden uit de afrekening.) 

Merk op dat wanneer er geld gedoneerd wordt door `geen teruggave’, dit verrekend wordt 

als ware het werd teruggegeven, en vervolgens gedoneerd onder de noemer `donaties door 

geen teruggave’ (A1.2). 
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Afwijkingen t.o.v. de begroting 
Op een aantal punten verschillen de bedragen van de begroting en de afrekening aanzienlijk. 

We zullen deze punten aankaarten en de reden geven mits deze duidelijk is. 

Ten eerste de donateurs, het is moeilijk te voorspellen hoe hoog de inkomsten door 

donateurs zijn. Sowieso kunnen we niet uitgaan van donaties door geen teruggave, dus het 

verschil hier is makkelijk te verklaren. Ook echter van onze vaste donateurs is het gedrag 

moeilijk te voorspellen. Er was dit jaar ingezet op 100 euro inkomsten van donateurs, dit is 

ongeveer 160 geworden (A1.1). Dit bedrag is hoofdzakelijk afkomstig van een beperkt aantal 

grote donateurs. 

Bij de activiteiten zijn ook een aantal grote afwijkingen waar te nemen. Zo waren er bij het 

midzomerfeest 2015 meer deelnemers dan verwacht, waardoor zowel de inkomsten (B1.1) als 

de uitgaven hoger uitvielen dan verwacht. Hierbij zijn de zichtbare uitgaven hier nog niet 

hoger dan verwacht, maar heeft de organisatie nog een bedrag van Rubisco tegoed. Voor 

KOEN is het grote verschil te verklaren door de spaarzame KOENcommissie. De commissie 

heeft het jaarlijkse feest betaalbaar en daarmee toegankelijk gemaakt voor de minder rijke 

olympisten. Het laatste grote verschil dat onder activiteiten valt is de Campbellveiling, deze 

liep simpelweg minder vlot dan gehoopt, en bracht daarom minder geld op dan verwacht. 

Een opvallende post in de begroting was de reservering voor KOEN10 (Y1). Er was in de 

voorgaande jaren geld over bij KOEN, wat opzij is gezet voor een volgende KOEN-viering. 

Voor 2015 was deze post onveranderd overgenomen, terwijl KOEN10 in 2014 al geweest was. 

Dit geld is niet voor KOEN gebruikt en wordt bij dezen in het eigen vermogen van Rubisco 

opgenomen. Het idee hierachter is dat het geld in de Rubiscokas hoe dan ook een potje is 

dat ten behoeve van activiteiten gebruikt wordt. 

Als laatste nog een paar kleinere verschillen. Er was dit jaar geen rente (A2), rente wordt 

immers op 1 januari bijgeschreven. Verder waren de bankkosten hoger dan begroot. De 

begroting ging namelijk uit van een bankwissel waarmee bespaard zou worden. Deze 

bankwissel kon niet gerealiseerd worden. Als laatste is er onvoorzien geld uitgegeven voor 

afscheidscadeautjes voor Hans en Hans namens de oud-olympisten. 

 

Toelichting balans 
De balans van 1 januari 2016 bevat geen schokkende gegevens. Het eigen vermogen is ten 

opzichte van vorig jaar gestegen. Dit was begroot en is dus geen verrassing. Het eigen 

vermogen is nog niet groot genoeg om alle jaarlijkse activiteiten te dekken, maar kan wel 

iedere activiteit afzonderlijk dekken. 

Wat nog opvalt is dat er een groot aantal crediteuren en debiteuren is op 1 januari. Dit is 

vanwege de activiteit KOEN, die dan net geweest is. Een groot deel van de debiteuren is 

reeds (d.d. 21 februari) afgehandeld, van de crediteuren is nu een goed overzicht en er kan 

actie ondernomen worden. 
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Als laatste zien we dat de liquide middelen voornamelijk verdeeld zijn over ABN-AMRO Bank 

en ABN-AMRO Sparen. Aangezien de spaarrekening een klein bedrag aan rente genereert, 

zullen we volgend jaar proberen daar een groter bedrag op te hebben staan. 

 

Toelichting begroting 
De begroting voor 2016 (1 januari 2016 tot en met 31 december 2016), is grotendeels 

gebaseerd op de afrekening van 2015. We zullen hier een aantal verschillen met deze 

afrekening bespreken. We doen dit eerst voor de reeds bestaande posten, waarna we de 

nieuwe posten op de begroting behandelen. 

 

Verschillen met de afrekening 
De meest opmerkelijke verschillen zijn te vinden bij: de sponsoren (A2), de activiteit KOEN (B3 

en X3) en RubiNnovation (X5). 

 We gaan dit jaar waarschijnlijk weer op zoek naar sponsoren en hopen daar op zijn minst 

een bescheiden bedrag uit te halen. We hopen natuurlijk meer dan vijftig euro te verdienen 

aan een serieuze sponsor, maar willen niet ons positief resultaat daarvan af laten hangen. 

KOEN was vorig jaar erg goedkoop. Natuurlijk vinden we dat prettig, maar we willen niet de 

verwachting scheppen dat vanaf nu ieder KOEN zo goedkoop zal zijn. De bedragen voor 

KOEN zijn dus in de begroting marginaal groter dan in de afrekening van 2015. 

We hopen dit jaar RubiNnovation weer op te kunnen starten. Aangezien we niet weten of dit 

snel winstgevend kan zijn, en we daarnaast verwachten dat er wat kosten gemaakt zullen 

worden, hebben we de inkomsten voorlopig op 0 euro begroot, en de uitgaven op een kleine 

50 euro. 

 

Nieuwe en oude posten 
Er staan dit jaar een aantal posten op de begroting die er vorig jaar niet waren. Behalve de 

opsplitsingen van bestaande posten, zijn nu de nieuwe Larvenactiviteit (B4 en X4) en de 

thermoskannen (Y2) toegevoegd. 

Ten eerste hebben we de nieuwe post `Larvenactiviteit 2016’ die dit jaar voor het eerst plaats 

zal vinden. De bedragen die hier genoemd staan, zijn gebaseerd op de begroting die de 

larvencommissie reeds bij het bestuur heeft ingediend. De schattingen hiervoor zijn daarmee 

hopelijk realistisch. 

Verder hebben we als eenmalige reservering de thermoskannen. Zij het niet strikt 

noodzakelijk, leek het ons toch een goed idee om de inventaris van Rubisco uit te breiden 

met een aantal thermoskannen. Deze kunnen dan bij activiteiten gebruikt worden om een 

grote hoeveelheid warme drank klaar te hebben voor een grote groep. Dit zou bij het 

Sinterklaassymposium ingezet kunnen worden in de pauzes, waar afgelopen jaar de 

waterkoker door sprekers heen pruttelde. Een andere toepassing kan zijn om bij een post 

voor een speurtocht (denk aan KOEN en het Midzomerfeest) warme drank aan te bieden aan 

de deelnemers. 
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Er is een belangrijke post die vorig jaar op de begroting genoemd was, en dit jaar niet: 

opbouw eigen vermogen. Aangezien we dit jaar geen toegewezen geldpotjes hebben binnen 

ons eigen vermogen, hebben we besloten een positief resultaat op de begroting te laten 

staan, en de post opbouw eigen vermogen te laten vervallen. Effectief komt dat op hetzelfde 

neer. Het meest opmerkelijke is dat het verwachte resultaat van 15,94 euro niet erg groot is. 

We hopen eigenlijk dat de opbouw toch iets groter zal zijn omdat RubiNnovation mogelijk 

weer van de grond komt, of omdat onze zoektocht naar sponsors wat meer dan het 

aangegeven minimale bedrag op kan leveren.   

 


