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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 werd de 27ste groep oud-olympisten toegevoegd aan dit nog altijd 
groeiende netwerk. 
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 2017 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 2017 
Michiel Bouwhuis – Voorzitter 
Jord van der Vliet – Penningmeester  
Han Mertens – Secretaris 
Wieke Bergers – Commissaris Intern 
 
Vertrekkende bestuursleden in 2017 
Hanneke Leegwater – Voorzitter 
Remie Janssen – Penningmeester 
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Jaaroverzicht 2017 
 

Larvenactiviteit 
 
Ook dit jaar ontstond er weer een larvencommissie uit kersverse oud-olympisten, die een 
uitje naar dierentuin Amersfoort organiseerden. Op 8 april begonnen zij deze dag met een 
quiz door de dierentuin. Daar leerden de deelnemers dat stokstaartjes elkaar vermoorden, 
doodshoofdaapjes enorme hersenen hebben en er nog steeds discussie is over of olifanten 
zelfbewust zijn. Ook waren er opdrachten waarvoor foto’s moesten worden gemaakt, waarbij 
de deelnemers punten voor originaliteit konden winnen. Uiteindelijk won team LINCS, met 
een nipte voorsprong op team Oh shit we moeten nog een naam en team 10-poot. Daarna 
vertrokken ze naar pannenkoekenrestaurant de kabouterhut. Naast de pannenkoeken, vielen 
ook de kleurplaten behoorlijk in de smaak. Toen de kleurpotloden werden opgeruimd 
begrepen ze dat het helaas tijd was om naar huis te gaan, maar het was een zeer geslaagde 
dag!  
 

 

  

Team 10-poot 

Team LINCS 

Team Oh shit we moeten nog een naam 
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Olympiadeweek 
 
Veel oud-olympisten hebben zich dit jaar weer ingezet voor (en ene paar hebben weer 
meegedaan aan) de eindronde van de Nederlandse Biologie Olympiade. Via de 
communicatiekanalen die Rubisco bezit, hebben wij bijgedragen door oud-olympisten te 
werven voor nakijkdagen, het organiseren van de tweede ronde, kookhulp tijdens de 
olympiadeweek, het maken van het eindronde boekje en het plantenpracticum. Bovendien 
was er tijdens de eindronde door het Rubisco bestuur traditioneel een pubquiz voor alle 
deelnemers, met uiteraard een taart als felbegeerde prijs, georganiseerd. Gelijk hebben we 
reclame gemaakt voor het midzomerfeest. Hopelijk zullen veel deelnemers hierna actief 
blijven binnen Rubisco. 
  
  
 

Midzomerfeest 
 
Kort na de olympiade vond het Midzomerfeest plaats, dit jaar met een speurneuzenthema: 
‘Moriarty's Midzomerfeest’. Ondanks het regenachtige weer – vast de schuld van Moriarty – 
waren er bijna 35 mensen gekomen naar Roel's huis waar eerst een kennismakingsspel werd 
gespeeld met feitjes over iedereen. Daarna volgde een lastige speurtocht om de ontvoerde 
Geertruide terug te vinden en een foto-opdracht die heel creatieve resultaten opleverde. De 
Oosterlingen zorgden voor erg lekker eten, waarna een schurken-pub quiz en een lastige 
overkoepelende puzzel de echte Sherlocks deed komen bovendrijven! De avond ging nog 
even door met spelletjes, goede gesprekken en een paar goede potjes weerwolven. 
Al met al een zeer geslaagd feest, waarbij de jonge en oude olympisten elkaar goed hebben 
leren kennen. 
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Molympist 
Op 15 april en van 7 tot 17 juli was het eindelijk het tijd voor de Molympist. Een 
onvergetelijke vakantie, waarvan de voorbereidingen al anderhalf jaar bezig waren. 9 
kandidaten + 1 molympist (Jord, Leonie, Sander, Janne, Nico, Wieke, Leon, Mixel, Etienne en 
Marije, in willekeurige volgorde), de vier leden van de Secret Mole Society en de onmisbare 
assistenten (Diederik, Mojca, Roel, Nienke, Claudia en Simeon) verzamelden zich in een huisje 
bij Dordrecht. Daarna volgden een paar spannende en drukke dagen. Zo werd er gejaagd op 
Mollenkoppels in het oude centrum van Dordrecht en waagden veel deelnemers een sprong 
in het diepe. Er werd door kandidaten gejaagd op kistjes, met meer of minder succes 
gecommuniceerd en natuurlijk geleerd voor de test.  
Buiten het spel was er natuurlijk ook nog ruimte voor gezelligheid, lekker eten, zonnige 
terrasjes en brede stranden. Behalve de molympist, bestond ons gezelschap ook uit Gay 
Pony’s, zeehonden, piloten en billy-rollers, zodat er veel lol werd beleefd in het zwembad op 
het park. Halverwege werd er zelfs verhuisd, en de nog overgebleven kandidaten werden 
door een oude bekende die zich geen woorden in de mond laat leggen meegenomen op 
tour. 
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Sinterklaasactiviteit 
  
De traditionele Rubisco Sinterklaasactiviteit vond dit jaar plaats op 18 november, dezelfde 
dag dat de goede sint in het land aankwam. Dit jaar zijn er helaas niet voldoende sprekers 
gevonden voor het symposium, waardoor het van opzet veranderde en een 
huiskamercolloquium/open-mic symposium werd. Hier hield Roel een verassend 
praatje/brainstorm-sessie. Hij wil proberen de IBO in 2023 naar Nederland te halen. Veel 
olympisten hadden leuke voorstellen voor activiteiten en sprekers. Ook werd er gekeken naar 
en gediscussieerd over de Molympist. Na lekker chinees te hebben gegeten werd de avond 
afgesloten met een spannende pubquiz over de wereld.  
  
 
 

KOEN13 
 
Koen de dertiende was niet (alleen) een strijd tegen het ongeluk, het was ook het feest ter 
ere van de heuglijke terugkeer van Koning Koen, de dappere. Na vele jaren op 
ontdekkingsreis geweest te zijn in Afrika, is hij teruggekeerd naar Engeland. Dit werd gevierd 
in Boxtel, waar een groep oud-olympisten zich verzameld had om hem te verwelkomen.  
Op 28 december kwamen alle aanwezigen bij elkaar en leerden wie er van keurmerken 
houdt, wie zo blauw als een smurf geboren werd en wie er de eerste paar dagen van zijn 
leven geen naam had. Die avond smulden zij van een Afrikaans feestmaal.  
Op 29 december kreeg koning Koen weer vertrouwde Engelse kost. Daarnaast zijn er 
natuurlijk nog veel spelletjes gespeeld, is er een behoorlijke natte boswandeling gemaakt en 
is het nieuwe jaar begroet met oliebollen, appelbeignets en bubbels. 
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Beleidsevaluatie Rubisco 2017 
  
Ten tijde van de vorige jaarvergadering, in maart 2017, zat Rubisco in de lastige positie dat er 
slechts drie bestuursleden waren, waarvan er twee hadden aangegeven te willen stoppen. 
Het belangrijkste doel voor 2017 was dan ook het vinden van nieuwe bestuursleden, om het 
voortbestaan van Rubisco te waarborgen. Om dit doel te realiseren heeft het vorige bestuur 
niet alleen hard gezocht naar kandidaat-bestuursleden, maar ook geprobeerd het bestuur 
aantrekkelijker te maken door de bestuurstaken beter te omschrijven en te kijken naar hoe 
het bestuur zoveel mogelijk ontlast kan worden, door middel van automatisering of het 
efficiënter opzetten van activiteiten. 
Het oude bestuur is hier in het begin van de zomer ruim in geslaagd. De twee vertrekkende 
bestuursleden werden vervangen door drie nieuwe. Het nieuwe bestuur wil Hanneke en 
Remie graag bedanken voor hun harde werk. We zijn blij met het in ons gestelde vertrouwen 
en hebben er veel zin in. 

Enfin, in juli 2017 zijn dus drie nieuwe bestuursleden aangetreden. Het eerste doel van het 
nieuwe bestuur was om te zorgen dat de vaste najaarsactiviteiten van Rubisco, namelijk 
KOEN en Sinterklaas, door zouden gaan. Dat is gelukt. Veder heeft de nieuwe 
penningsmeester veel energie gestoken in het verder professionaliseren van de financiën. Als 
het goed is zal dat ook blijken uit de financiële paragraaf van dit jaarverslag.  
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Beleidsplan Rubisco 2018 
  
In 2018 wil Rubisco zich meer gaan richten op de werkende of werkzoekende alumni. Dit is 
een snel groeiende groep onder actieve alumni, en daarmee worden de 
netwerkmogelijkheden die Rubisco kan bieden ook steeds interessanter. De 
sinterklaasactiviteit is een goed voorbeeld van een activiteit waarbij de focus minder op het 
wetenschappelijke gelegd kan worden, maar ook naar het bedrijfsleven of de overheid 
gekeken kan worden. Hierbij willen we ook naar de mogelijkheden tot meer commerciële 
activiteiten gaan kijken, zoals echt op het bedrijfsleven gerichte workshops.  
Natuurlijk is het niet de bedoeling dat Rubisco een commerciële club wordt. Van oorsprong 
is Rubisco een vrij studentikoze club, en dat is een karakter dat we niet kwijt willen raken. 
Maar we willen wel een cultuurverandering waarbij netwerken en Rubisco meer met elkaar 
geassocieerd worden, en waarin alumni Rubisco ook gaan zien als een logische en 
belangrijke tool hiervoor.  
Andere concrete zaken waar we op dit onderwerp mee bezig willen gaan zijn het 
heroptuigen van onze LinkedIn pagina, en het toevoegen van een kopje aan de nieuwsbrief 
met felicitaties voor afgestudeerden, promoties, nieuwe banen, en eventueel ook vacatures.  
Een ander doel voor 2018 is om het leven makkelijker maken voor commissies en vooral voor 
nieuwe commissieleden die misschien nog niet veel ervaring hebben met het organiseren 
van activiteiten. We willen een standaardpakket aan informatie samenstellen om nieuwe 
commissieleden snel op weg te helpen.  
Vorig jaar hebben we het Rubisco Sinterklaassymposium nieuw leven in geblazen, en dit 
willen we in 2018 zeker weer organiseren. De vorm waarin we dit willen doen ligt echter nog 
open. Het 'open-mic' formaat van vorig jaar was niet heel succesvol, en we moeten kijken of 
we dit opnieuw willen proberen of toch terug willen naar het meer traditionele model van 
uitgenodigde sprekers. Verder willen we gaan kijken naar het animo om KOEN iets luxer te 
maken. Bijvoorbeeld door een locatie te kiezen met echte bedden. We hebben de indruk dat 
veel wat oudere alumni hier interesse in hebben, en ook bereid zijn meer voor te betalen. Dit 
kan dan gecombineerd met prijsdifferentiatie tussen werkenden en studenten, om de kosten 
voor studenten niet teveel te laten oplopen. Hiermee hebben we vorig jaar 
geëxperimenteerd en dit lijkt goed bevallen.  
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Financieel overzicht 2017 
 
In dit onderdeel zijn achtereenvolgens de resultatenrekening van 2017, de balans (31-12-
2017), de SHBM en de begroting voor 2018 te vinden, met een toelichting bij deze tabellen. 
 

Resultatenrekening 
De resultatenrekening geeft het financiële resultaat weer, en hoe dit is opgebouwd, op een 
manier die eerlijk over de jaren te vergelijken is. De begrootte waarden (BG) zijn ook vermeld. 
Voor een zuiverder overzicht zijn alleen de nettoresultaten van de diverse activiteiten in de 
resultatenrekening opgenomen. De werkelijke kasstromen zijn te vinden in de SHBM. 

Inkomsten BG 2017 RR 2017 Uitgaven BG 2017  RR 2017  

Activiteiten  €    164,00   €    176,22  Onkosten  €      255,30   €     134,49  

KOEN 2016  €       84,00   €      83,29  Bankkosten  €      142,80   €     108,00  

KOEN 2017  €              -     €         7,11  Diversen  €        12,50   €        26,49  

Larvenactiviteit  €       10,00   €      21,00  Onvoorzien  €      100,00   €               -    

Midzomerfeest  €       25,00   €       -5,75  Afboeken debiteuren  €               -     €          4,55  

Sinterklaas  €     -80,00   €         0,39  

Molympist  €    125,00   €      70,18  

Donaties  €    100,00   €    149,48  

Afboeken crediteuren  €             -     €        6,00  

            

Totaal inkomsten  €    264,00   €    331,70  Totaal uitgaven  €      255,30   €     139,04  

Nettoresultaat  €         8,70   €    192,66        
 
Het nettoresultaat valt hoger uit dan begroot: er waren geen onvoorziene uitgaven; de 
donaties zijn meer dan begroot; en er is besloten het eten van de Sinterklaasactiviteit niet 
vanuit de middelen van Rubisco te betalen. 
 
Van zowel de afgeboekte crediteuren als debiteuren is de herkomst onbekend; hier is in het 
verleden geen administratie van bijgehouden. Deze moeten dan ook middels afboeken van 
de balans verwijderd worden. 
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Balans 
De balans is een overzicht van de financiële bezittingen en verplichtingen van de stichting op 
31 december 2017.  
Activa   Passiva    

Vlottende activa  € 2.035,78  Reserveringen  €     369,31  

Kas  €           4,55  KOEN  €       337,00  

Lopende rekening  €    2.031,23  Sinterklaas  €         32,31  

Spaarrekening  €              -    Molympist  €              -    

Debiteuren  €     250,00  Crediteuren  €              -    

  Eigen vermogen  € 1.723,81  

  Toename eigen vermogen  €     192,66  

  

Totaal activa  € 2.285,78  Totaal passiva  € 2.285,78  
 
Het debiteurensaldo is geheel de borg van KOEN, en is op het tijdstip van opstellen reeds 
terugontvangen.  
 
De reservering KOEN omvat de uitgaven die voor KOEN 2017 begroot, maar op 31-12-2017 
nog niet gedaan zijn. Deze zijn in een reservering gestopt om te voorkomen dat deze als 
winst worden gerekend, wat de resultatenrekening dit jaar en komend jaar sterk zou 
vertekenen. 
 
De spaarrekening is leeggehaald omdat voor beide rekeningen de rente vooralsnog 0% 
bedraagt. 
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Staat van herkomst en besteding van middelen (SHBM) 
Ook wel “kasstroomoverzicht” genoemd, laat de SHBM zien hoeveel geld er dit jaar door de 
stichting is ontvangen en uitgegeven, en aan welke posten. De omvang van deze 
geldstromen is een maat voor het financiële risico dat de stichting loopt. 

Herkomsten     Bestedingen      

Opbrengsten activiteiten  €   3.021,74  Kosten activiteiten  € 6.402,77  

KOEN 2016  €        228,90  KOEN 2016  €       860,61  

KOEN 2017  €     1.202,00  KOEN 2017  €    1.107,89  

Larvenactiviteit  €        269,00  Larvenactiviteit  €       297,00  

Midzomerfeest  €        232,50  Midzomerfeest  €       260,75  

Sinterklaasfeest  €        129,34  Sinterklaasfeest  €       176,64  

Molympist  €        960,00  Molympist  €    3.699,88  

Donaties  €      147,48  Onkosten  €     134,49  

Geïnde debiteuren  €        49,00  Bankkosten  €       108,00  

  Diversen  €         26,49  

  Verrekening crediteuren  €       18,67  

  

Totaal herkomsten  €   3.218,22  Totaal bestedingen  € 6.555,93  

Netto kasstroom  € -3.337,71      
 
Dominant aanwezig is “Molympist”. De meeste inkomsten voor “Molympist” zijn in 2016 in 
een reservering ondergebracht, vandaar dat het resultaat positief is, terwijl de bestedingen 
veel groter zijn dan de herkomsten. Dit is gedaan om de resultaten representatief en 
vergelijkbaar te houden. "Het nettoresultaat van "Molympist" is, conform de destijds 
gemaakte afspraken met het Rubiscobestuur, laag in verhouding tot de grootte van de 
geldstroom. De twee redenen voor de goedkeuring hiervan betroffen  
- het lage risico voor de stichting, gezien de zorgvuldige begroting; 
- het beperkte aantal deelnameplaatsen, waardoor een klein aantal olympisten voor een in 
verhouding tot de totale duur van de activiteit relatief grote bijdrage zou moeten leveren aan 
Rubisco. 
 
Mocht er in de toekomst vaker een dergelijke grote activiteit/vakantie via Rubisco 
georganiseerd worden, moet de grootte van het risico opnieuw zorgvuldig worden 
afgewogen, en dus ook de grootte van de reserves die de stichting moet aanhouden. 
 
  
 



 

Begroting 
Inkomsten BG 2017 RR 2017 BG 2018 Uitgaven BG 2017  RR 2017  BG 2018  

Activiteiten  €    164,00   €    176,22   €    175,00  Onkosten  €     255,30   €     134,49   €     238,00  

KOEN 2016  €        84,00   €        83,29    Bankkosten  €       142,80   €       108,00   €       108,00  

KOEN 2017  €              -     €          7,11   €        75,00  Diversen  €         12,50   €         26,49   €         30,00  

Larvenactiviteit  €        10,00   €        21,00    Onvoorzien  €       100,00   €              -     €       100,00  

Midzomerfeest  €        25,00   €        -5,75    Afboeken debiteuren  €              -     €         4,55   €              -    

Sinterklaas  €       -80,00   €          0,39    

Molympist  €      125,00   €        70,18    

Donaties  €    100,00   €    149,48   €    100,00  

Afboeken crediteuren  €             -     €        6,00   €             -    

                

Totaal inkomsten  €    264,00   €    331,70   €    275,00  Totaal uitgaven  €     255,30   €     139,04   €     238,00  

Nettoresultaat  €         8,70   €    192,66   €      37,00          

 
De begroting is analoog aan voorgaande jaren ingestoken, aangezien de beleidswijzingen naar verwachting geen directe financiële 
invloed hebben. Aangezien niet vooraf bekend is exact welke activiteiten georganiseerd gaan worden, is alleen het nettoresultaat 
van alle activiteiten begroot.  


