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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. De 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 2016 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 2016  

Hanneke Leegwater – Voorzitter 

Remie Janssen – Penningmeester  

Han Mertens – Secretaris 

 

Vertrekkende bestuursleden in 2016 

Nienke Nobel – Voorzitter 

Marije van der Knaap – Secretaris 
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Jaaroverzicht 2016 
In 2016 zijn er weer vele activiteiten georganiseerd voor en door oud-olympisten. Sommige 

van deze activiteiten ondersteunde Rubisco slechts door de communicatiekanalen te 

verzorgen, andere werden onder de vlag van Rubisco georganiseerd. Dit betekent dat 

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

ook vele activiteiten georganiseerd zonder deze achtervang: huiskamercolloquia, 

spelletjesmiddagen, housewarmings, verjaardagen, een complete vakantie en nog veel meer. 

De olympisten blijven hecht en actief! Komend jaar zal zelfs een tiendaagse molactiviteit 

georganiseerd worden. We zullen hier ook verslag doen van verschillende ‘Rubisco-

activiteiten’, zoals de larvenactiviteit, SBON-ondersteuning, het midzomerfeest en KOEN. Tot 

slot worden nog enkele andere activiteiten benoemd. 
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Larvenactiviteit 

Dit jaar werd voor het allereerst een activiteit georganiseerd door de larvencommissie, 

bestaande uit de recentste lichting oud-olympisten. Op zaterdag 19 mei kwamen oud-

olympisten naar Limburg in het vooruitzicht de olympiade te herleven. Met een naam als 

“The Olympiad Returns” beloofde de dag boordevol te zijn met leerzame en leuke biologie, 

gezelligheid, lekker eten en andere typisch olympistische activiteiten. Als eerste was er een 

natuurwandeling in de Maasheggen geleid door Jan Nillesen. Hij vertelde over de Maas, 

landschapsvorming, de eerste lentebloemen en de vlechttechnieken voor de lokale 

Maasheggen. Na deze wandeling was het tijd voor klootschieten. Olympistisch klootschieten 

zou olympistisch klootschieten niet zijn zonder het verliezen van een kloot, maar iedereen 

heeft zich inderdaad goed vermaakt. 

Hierna was het tijd voor het eten. Beginnend met een grote pan tomaten–pompoensoep 

maakte iedereen het zich gemakkelijk op de eetkamervloer. Alleen Nico kon zich nog niet 

ontspannen, omdat hij tijdens en na het eten verteld over kunstmatige cellen, CRISPR-Cas 

editing en fotograferende bacteriën. Het was al veel te snel laat en de eerste editie van de 

larvenactiviteit zat er alweer op. We kijken uit naar een vervolg in 2017 met een nieuwe groep 

larven in de organisatie!  
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Olympiadeweek 

Onze stichting is natuurlijk geboren uit de biologieolympiade, die wordt georganiseerd door 

Stichting Biologie Olympiade Nederland (SBON). Alle oud-olympisten helpen dan ook vol 

nostalgie en enthousiasme mee aan wat nodig is – tenzij ze zelf nog een keer mee mogen 

doen. 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 meer!  

Tijdens de eindronde week zelf, dit jaar van 8–15 juni in Wageningen, organiseert het Rubisco 

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

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

aan onze activiteiten gaat deelnemen!  
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KOEN12 

Dit jaar werd de twaalfde editie van KOEN gevierd in Leusden van 28 tot 30 december. Met 

het thema KOEN-het-zelf klusten de 40 aanwezige oud-olympisten een erg gezellige KOEN in 

elkaar. 

Op de eerste avond was er een heerlijk kerstdiner in Israëlische stijl, zoals Maria het ook altijd 

zelf maakte op de verjaardag van haar oudste zoon. Vervolgens kon iedereen aan de slag 

met de zelf meegebrachte spelletjes en werd er natuurlijk tot diep in de nacht geweerwolfd. 

Op de tweede dag werd de klassieker Hexatwister al snel uit de kast getrokken, maar de 

liefhebbers leefden zich ook uit op een prachtig berijpte wandeling door Amersfoort en de 

bossen rondom het gebouw. Na het diner werd het olympistisch nieuwjaar feestelijk ingeluid 

met bubbels, appelbeignets en oliebollen. 
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Midzomerfeest 

Kort na de olympiade, op 25 juni, kwamen oud-olympisten traditiegetrouw bij elkaar om de 

begonnen zomer te vieren. In Deventer werden zij verwelkomd door een heuse warme 

gastvrouw: Mary Poppins en een bange hond. Rond twee uur ging de eerste cola open en 

stroomden de gasten langzaam binnen, waaronder Cruella de Vil, Minnie Mouse, een Agent 

of S.H.I.E.L.D. met zijn mysterieuze zwarte koffertje en andere Disneyvrienden. Tijdens het spel 

in en rond het centrum van Deventer werden alle deelnemers weliswaar nat, maar dit mocht 

de pret niet drukken. Eenmaal binnen droogde iedereen weer op en werd tomatensoep met 

chili con carne (of sin carne voor de vegetariërs) geserveerd met als afsluiting een appelflap. 

Vol spanning werd uiteindelijk Roels mysterieuze koffertje geopend: het bleek de 

vooraankondiging zijn van de molactiviteit, een spel dat in de zomer van 2017 gehouden zal 

worden. De dag werd afgesloten met een pubquiz in het Disney-thema, waarna Poppins’ huis 

weer leegstroomde.  

 

Overig 

Er is dit jaar helaas geen sinterklaasactiviteit geweest omdat het bestuur helaas erg klein is op 

het moment. Dat is natuurlijk jammer, en we hopen in 2017 wel weer een klein colloquium te 

kunnen organiseren met een kleine activiteit zoals een pubquiz daaraan vast. 

RubiNnovation heeft een tijdje stilgelegen, maar dit jaar is er weer een brainstormsessie 

gehouden om het nieuw leven in te blazen. Hierbij werd ook een casus voor TNO behandeld. 

Hopelijk kunnen er vaker enthousiaste oud-olympisten aan de slag met nieuwe opdrachten! 

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

een nieuwsbrief verstuurt naar alle oud-olympisten. Zo wordt iedereen op de hoogte 

gehouden 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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Beleidsevaluatie Rubisco 2016 
 

In 2016 is veel gewerkt aan de professionaliteit en efficiëntie van de stichting Rubisco. In deze 

evaluatie wordt teruggekeken naar de verschillende punten uit het beleidsplan van 2016. 

 

Communicatiekanalen 

In 2016 is gebleken dat commissies niet goed weten hoe ze de Rubisco google-groups 

kunnen gebruiken en wanneer ze dit mogen. Verder bleek dat de Rubiscontinu-groep en de 

actieve forumgebruikers ongeveer hetzelfde zijn.  

 

Facilitatie en ondersteuning van activiteiten 

Het was in 2016 lastig om voldoende mensen te vinden om activiteiten te organiseren. Zo 

had de midzomerfeestcommissie slechts twee leden en de aanpak om mensen vanuit 

Rubisco te vragen leidde tot veel “nee”. Bij KOEN is gekozen voor een andere aanpak, 

namelijk het initiatief meer bij oud-olympisten neerleggen. Er zijn algemene berichtjes via de 

mail, facebook en het forum geplaatst, maar niemand is persoonlijk benaderd voor de 

commissie. Dit heeft geleid tot een commissie van zes man. Rubisco heeft als doel om 

activiteiten te ondersteunen, maar heeft geen directe verantwoordelijkheid voor het 

daadwerkelijk plaatsvinden van de activiteiten. Dit is bij de organisatie van KOEN opvallend 

goed gelukt. 

 

Financiële zekerheid 

Het is helaas niet gelukt om een geldsponsor voor Rubisco te vinden. Wel zijn er twee 

thermoskannen gesponsord. Deze zijn we echter vergeten mee te nemen naar 

KOEN/sinterklaas.  

 

Professionalisering 

Er is veel bereikt wat professionalisering betreft. Rubisco heeft op financiëel gebied nu: 

- Een declaratieformulier 

- Een voorbeeldbegroting 

- Een voorbeeldafrekening 

- Een duidelijk beleid wat de Rubiscotoeslag en post onvoorzien betreft 

 

Op administratief gebied heeft Rubisco nu: 

- Bestuurshandboeken die de taakverdeling van bestuurders duidelijk en helder 

beschrijven 

- Een eerste opzet tot een archief van commissieleden.  

- Een algemeen commissiedraaiboek en draaiboeken voor sommige activiteiten. Het 

doel is om deze verder uit te bereiden 

Vervolgstappen zouden korte handleidingen kunnen zijn, bijvoorbeeld over het gebruik van 

de google groups. 
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Overzicht van de doelgroep 

Hier is niet veel mee gedaan. Is het een idee om te kijken in hoeverre we jaarreünies kunnen 

ondersteunen? 

 

SBON 

Rubisco fungeert als tussenpersoon wanneer SBON assistentie van oud-olympisten vereist.  

De precieze taakverdeling tussen Rubisco en SBON blijft een beetje vaag. Misschien lukt het 

op de valreep nog om ook een bestuurshandboek voor contactpersoon SBON te schrijven? 

 

Beleidsplan Rubisco 2017 
 

Met slechts drie bestuursleden is de belangrijkste taak voor 2017 het voortbestaan van 

Rubisco. Andere doelen worden opgeschort. 

 

Dit kan gedaan worden door de bestuurstaken aantrekkelijker te maken. Een optie hiervoor is 

meer duidelijkheid over wat Rubisco doet en hoe weinig tijd het eigenlijk kost. Het is handig 

als Rubisco efficiënter werkt en dit zal dan ook het primaire doel zijn.  

 

In eerste instantie kan hierbij gedacht worden aan het automatiseren of vereenvoudigen van 

taken. Qua automatisering kan de penningmeester werken aan een betere manier om 

financiën bij te houden, zodat het financieel jaaroverzicht zo goed als geen werk meer is. Wat 

betreft organisatie van activiteiten kunnen we proberen het succes van het vormen van de 

KOEN-commissie analyseren, zodat we niet onnodig veel mailcontact hoeven hebben over 

het vormen van commissies. 

 

Om het bestuur te ontlasten kunnen we ook meer hulp van buitenaf inroepen. We kunnen 

bijvoorbeeld een lijst met projecten maken, zodat andere oud-olympisten ook kleine 

bestuurstaken over kunnen nemen.  

 

We gaan in 2017 verder nadenken over de efficiëntie en aantrekkelijkheid van het bestuur. 

Dit dient het hoofddoel, namelijk zorgen voor het voortbestaan van Rubisco. 
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Financieel overzicht 2016 
 

In dit onderdeel zijn achtereenvolgens de afrekening van 2016, de balans d.d. 31-12-2016 en 

de begroting voor 2017 te vinden, met tot slot een toelichting bij deze tabellen. 

 

Afrekening 

Afrekening 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 

Inkomsten     

     Begroting 2016   Afrekening 2016  

A Algemeen     

1 Donaties  €               100.00   €                  391.83  

2 Rente  €                   1.34   €                      1.34  

3 Sponsoren  €                 50.00   €                         -    

  Subtotaal  €               151.34   €                  393.17  

    
  B Activiteiten     

1 Midzomerfeest 2016  €               325.00   €                  277.50  

2 Sinterklaasfeest 2016  €               100.00   €                         -    

3 KOEN 2016  €            1,500.00   €               1,360.00  

4 Larvenactiviteit 2016  €               190.00   €                  130.00  

5 Rubinnovation  €                       -     €                         -    

6 Overige activiteiten  €               150.00   €               3,850.00  

6.1 Molactiviteit 
 

 €               3,850.00  

  Subtotaal  €             2,265.00   €               5,617.50  

    
  C Overige     

1 Betaling door debiteuren  €               341.62   XX  

  Subtotaal  €               341.62   XX  

    
  D Onvoorzien  €                      -     €                        -    

    
    Totaal  €             2,757.96   €               6,010.67  
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Uitgaven     

    
  W Bestuurskosten     

1 Bankkosten  €               119.25   €                  142.80  

  Subtotaal  €               119.25   €                  142.80  

    
  X Activiteiten     

1 Midzomerfeest 2016  €               300.00   €                  235.78  

1.1 Echte uitgaven  €               300.00   €                  235.78  

1.2 Restitutie teveel  €                      -     €                        -    

2 Sinterklaasfeest  €               180.00   €                    80.00  

2.1 Uitgaven 

 
 €                        -    

2.2 Reservering Sinterklaas 2018 

 
 €                   80.00  

3 KOEN 2016  €            1,400.00   €               1,360.00  

3.1 Uitgaven 

 
 €                  645.00  

3.2 Reservering 

 
 €                  715.00  

4 Larvenactiviteit 2016  €               175.00   €                  104.19  

4.1 Echte uitgaven  €               175.00   €                   86.15  

4.2 Restitutie teveel  €                      -     €                   18.04  

5 Rubinnovation  €                 50.00   €                         -    

6 Prijsjes (pubquiz Olympiade Eindronde)  €                 12.50   €                         -    

7 Overige activiteiten  €               140.00   €               3,850.00  

7.1 Molactiviteit uitgaven 
  €                  996.77  

7.2 Molactiviteit reservering 
 

 €               2,853.23  

  Subtotaal  €            2,082.50   €               5,629.97  

    
  Y Overige     

1 Afbetaling crediteuren  €               386.33   XX  

2 Thermoskannen  €                 50.00   €                         -    

  Subtotaal  €               436.33    

    
  Z Onvoorzien  €               100.00   €                         -    

    
  

  Totaal  €            2,738.08   €               5,772.77  

    
    Resultaat  €                 19.88   €                  237.90  
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Balans 

BALANS 31 december 2015 
 

BALANS 31 december 2016 

Activa 
 

Activa 
VASTE ACTIVA 

  

VASTE ACTIVA 
 - 

   

- 
         VLOTTENDE ACTIVA 

  

VLOTTENDE ACTIVA 
 Liquide middelen  €         1,530.95  

 
Liquide middelen  €        5,373.49  

 
ABN-AMRO Bank  €          1,173.00  

  

ABN-AMRO Bank  €         5,014.20  

 
ABN-AMRO Sparen  €             353.40  

  

ABN-AMRO Sparen  €             354.74  

 
Kas  €                  4.55  

  

Kas  €                 4.55  

       debiteuren  €             341.62  
 

debiteuren  €                 4.55  

 
Sinterklaas 2015 deelnemers  €                31.85  

  

Sinterklaas 2015 
deelnemers  €                 4.55  

 
KOEN 2015 deelnemers  €                86.22  

    

 

Campbellveiling  €                10.00  
    

 

KOEN 2015 organisatie  €                13.55  
    

 

Scouting manitoba  €             200.00  
    

       Totale activa  €          1,872.57  
 

Totale activa  €         5,378.04  

              Passiva 
 

Passiva 
EIGEN VERMOGEN 

  

EIGEN VERMOGEN 
 Eigen vermogen  €          1,486.24  

 
Eigen vermogen  €         1,711.31  

       KORT VREEMD VERMOGEN 
  

KORT VREEMD VERMOGEN 
 crediteuren  €             386.33  

 
crediteuren  €              18.50  

 
KOEN 2015 organisatie  €                56.81  

  

MZF 2015 
organisatie  €                 6.00  

 
KOEN 2015 deelnemers  €             255.47  

  

Taart   €               12.50  

 
MZF 2015 organisatie  €                43.15  

    

 

MZF 2015 deelnemers  €                30.90  
                  LANG VREEMD VERMOGEN 

  

LANG VREEMD VERMOGEN 
 - 

   

- 
  

       RESERVERINGEN 
  

RESERVERINGEN 
 - 

   

Molactiviteit  €        2,853.23  

    

KOEN 2016  €            715.00  

    

Sinterklaas 2017  €              80.00  

       

       

       Totale Passiva  €          1,872.57  
 

Totale Passiva  €         5,378.04  
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Kasstroomoverzicht 

Kasstroomoverzicht 2016 

  Beschikkingen Herkomsten 

Winst 2016  €  236.56  ABN-AMRO Bank         

Rente  €       1.34  ABN-AMRO Sparen 
  

  

Debiteuren  €  336.74  ABN-AMRO Bank 
 

 €          336.74  debiteuren   

Afschrijving debiteur   
  

 €               0.33  debiteuren   

Crediteuren  €  380.33  crediteuren 
 

 €          380.33  ABN-AMRO Bank 

Reservering Sinterklaas 2016   
  

 €             80.00  Sinterklaas 2017 

Deelnemersbijdrage KOEN 2016   
  

 €       1,360.00  KOEN 2016   

Lokatie KOEN 2016  €  645.00  KOEN 2016 
   

  

Deelnemersbijdrage molactiviteit   
  

 €       3,850.00  Molactiviteit   

Declaratie 1 molactiviteit  €  996.77  Molactiviteit         

 

Begroting 

Begroting 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 

Inkomsten   

     Begroting 2017  
A Algemeen   

1 Donaties  €                  100.00  

2 Rente  €                         -    

3 Sponsoren  €                         -    

  Subtotaal  €                  100.00  

      
B Activiteiten   

1 Midzomerfeest 2017  €                  300.00  

2 Sinterklaasfeest 2017  €                  100.00  

3 KOEN 2016  €                  300.00  

4 KOEN 2017  €               1,250.00  

5 Larvenactiviteit 2017  €                  150.00  

6 Molactiviteit  €               1,740.00  

7 Overige activiteiten  €                  100.00  

  Subtotaal  €               3,940.00  

      
C Reserveringen   

1 KOEN 2016 Overschot  €                    84.00  

2 Molactiviteit Overschot  €                  125.00  

  Subtotaal  €                  209.00  

      

D Overige   

1 RubiNnovation  €                         -    

  Subtotaal  €                        -    

      

E Onvoorzien  €                        -    

      

      

  Totaal  €               4,249.00  
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Uitgaven   

      

V Bestuurskosten   

1 Bankkosten  €                  142.80  

  Subtotaal  €                  142.80  

      

W Activiteiten (direct)   

1 Midzomerfeest 2017  €                  275.00  

2 Sinterklaasfeest 2017  €                  180.00  

3 Larvenactiviteit 2017  €                  140.00  

4 Overige activiteiten  €                  100.00  

  Subtotaal  €                  695.00  

      

X Reserveringen   

1 KOEN2016  €                  300.00  

2 KOEN2017  €               1,250.00  

3 Molactiviteit  €               1,740.00  

4 Overige reserveringen  €                         -    

  Subtotaal  €               3,290.00  

      

Y Overige   

1 RubiNnovation  €                         -    

2 Prijsjes (pubquiz Olympiade Eindronde)  €                    12.50  

  Subtotaal  €                   12.50  

      

Z Onvoorzien  €                  100.00  

      

  Totaal  €               4,240.30  

      

  Resultaat  €                      8.70  

 

 

 

 

Toelichting afrekening en kasstroomoverzicht 

Dit is de eerste keer dat het boekjaar van Rubisco volledig gelijk loopt met het kalenderjaar, 

en dat we dus werken zoals de statuten voorschrijven.  

Omdat onze grootste jaarlijkse activiteit KOEN aan het einde van het kalenderjaar plaatsvindt, 

is deze timing niet optimaal. Met de opzet van de afrekening zoals we hem vorig jaar 

hadden, zou dit een ingewikkeld overzicht opleveren met veel half verwerkte transacties.  

Zoals vorig jaar, is de opzet van dit financiële verslag dus weer veranderd ten opzichte van 

het vorige jaar. Het grootste verschil is de toevoeging van een kasstroomoverzicht (ook wel 

staat van herkomst en beschikking der middelen genoemd). Dit maakt het erg gemakkelijk 

om reserveringen in onze boekhouding op te nemen. Met het oog op de molactiviteit en de 
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timing van KOEN is dit een zeer waardevolle toevoeging. We zullen deze reserveringen later 

duidelijk introduceren. 

In de rest van deze toelichting zullen we opvallende delen van de afrekening aanwijzen en 

verschillen met de begroting verklaren. 

 

Donaties en teruggaven 

Vorig jaar is in de afrekening veel moeite gedaan om een overzicht te maken van donaties. 

Hierbij is destijds onderscheid gemaakt tussen ‘echte donaties’ en ‘donaties door geen 

teruggave’.  

Dit jaar is dit onderscheid er ook, maar is de verhouding erg anders. Vorig jaar waren de 

inkomsten uit beide categorieën grofweg gelijk; dit jaar zijn er bijna geen donaties door geen 

teruggave. Dit is te verklaren door ons nieuwe beleid om grote teruggaven standaard te 

verwerken, tenzij mensen zeggen dat het niet hoeft. Voorheen was dit ‘andersom’: 

teruggaven werden niet gedaan, tenzij mensen bezwaar maakten. Vooral bij KOEN 2015 heeft 

dit grote invloed gehad. 

Het is belangrijk op te merken dat de inkomsten door donaties (A1) ook dit jaar door een 

beperkt aantal donaties tot stand gekomen zijn. Grofweg driekwart van het bedrag is 

afkomstig van twee donaties. Wellicht zou het interessant zijn om ook de minder 

vermogenden te bewegen om een klein bedrag te doneren: ook donaties van minder dan 10 

euro kunnen ons helpen. We zijn namelijk nog steeds vermogen op aan het bouwen. 

 

Activiteiten en reserveringen 

Voor de activiteiten is er in principe weinig bijzonders op te merken. Het midzomerfeest en 

de larvenactiviteit hebben inkomsten en uitgaven grofweg als begroot. Voor KOEN hebben 

reeds veel mensen betaald, en ook voor de molactiviteit zijn al veel betalingen gedaan. Dit 

laatste is onder overige activiteiten (B6 en  X7) verwerkt.  

Omdat er nog geen afrekeningen van deze activiteiten zijn, hebben we ervoor gekozen om 

deze gelden in reserveringen op te slaan. Dit is ook de verklaring van de uitgaven voor deze 

activiteiten, dit is de verplaatsing van dit geld naar de reserveringen. We hebben ervoor 

gekozen om ditzelfde te doen met de geplande eigen uitgaven voor de sinterklaasactiviteit, 

die niet door is gegaan. 

Merk op dat dit voor de verwerking van KOEN 2016 en de molactiviteit erg handig is, omdat 

anders dit geld ons eigen kapitaal zou lijken. Afboekingen binnen de reserveringen worden 

geregistreerd in het kasstroomoverzicht. 
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Debiteuren en Crediteuren 

Met de invoering van het kasstroomoverzicht is ook de verwerking van debiteuren (C1) en 

crediteuren (Y1) anders geworden. Afboekingen van deze soort hebben geen invloed op ons 

kapitaal. In het geval van debiteuren wordt ons kapitaal dat bij anderen ligt, naar ons 

verplaatst, ons kapitaal verandert hierdoor niet. Voor crediteuren geldt iets vergelijkbaars. 

Het is dus logisch dat deze `transacties’ niet in de resultatenrekening te vinden zijn, maar op 

het kasstroomoverzicht. Op de resultatenrekening staat voor deze posten XX. 

Wat betreft de eigenlijke mutaties van de debiteur- en crediteurbedragen zien we het 

volgende. Nagenoeg alle oude debiteuren en crediteuren zijn verwerkt. Eén debiteur is niet 

goed bereikbaar en hier gaan we nog achteraan. De laatste oude crediteur is niet verwerkt 

omdat er destijds een declaratie is gedaan zonder bewijs, de vraag of dit bewijs nog komt ligt 

bij deze crediteur. 

Als laatste is er een afboeking van 0,33 euro bij de debiteuren gedaan. Dit was een 

boekhoudelijk foutje van vorig jaar, waar deze 0,33 euro zowel bij de debiteuren als de 

crediteuren verwerkt was. Met deze afboeking is dit hersteld.  

 

Sponsoring 

De thermoskannen die we begroot hadden zijn in natura gesponsord door Vacuas IT 

Consultancy. We verwachtten deze uit een geldelijke sponsoring te betalen in de vorige 

begroting. De bedragen voor sponsoring (A3) en voor de thermoskannen (Y2) zijn dus nul op 

de afrekening, terwijl er daadwerkelijk sponsoring en aanschaf van thermoskannen was dit 

jaar. 

 

Toelichting begroting 

Net zoals de afrekening, heeft ook de begroting weer een lichtelijk ander uiterlijk. De 

belangrijkste punten van deze begroting zijn de afrekeningen van de grote activiteiten. In 

2017 komen de afrekeningen van KOEN 2016 en van de molactiviteit. Dat betekent dat op 

die momenten ook de Rubiscotoeslag voor deze activiteiten verwerkt wordt.  

Op deze begroting zijn we ervan uitgegaan dat de hele activiteit bekostigd wordt uit de 

reservering. De inkomsten voor deze activiteiten (B3 en B6) die dit jaar nog komen, gaan dus 

eerst nog de reservering in (X1 en X3). Wanneer de afrekening verwerkt wordt, schrijven we 

het overschot bij ons kapitaal bij (C1 en C2).  

Afgezien hiervan zou de begroting geen verrassingen moeten bevatten. De vaste kosten zijn 

overgenomen van vorig jaar, en de donaties zijn behouden ingeschat. We komen hiermee 

krap positief uit. We hopen op meer inkomsten uit donaties zodat we ons eigen kapitaal ook 

komend jaar nog kunnen vergroten. 

 


