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Notulen Jaarvergadering 2018 (Bestuursvergadering 77) 
Alumnistichting NBO “Rubisco” 

Zaterdag 17 maart 2018 14:00 Den Haag 
 
Aanwezig: Michiel Bouwhuis, Jord van der Vliet, Wieke Bergers, Roel Baars, Rob Verlinden, Imma Six en 
Han Mertens 

1. Opening 
De vergadering wordt geopend om 14:26. 

2. Vaststellen agenda 77 

De agenda wordt als volgt vastgesteld: 
1. Opening 
2. Vaststellen agenda 77 
3. Terugblik activiteiten 2017 
4. Beleid 

a. Evaluatie 2017 
b. Beleidsplan 2018 

5. Financiën 
a. Afrekening 2017 
b. Begroting 2018 

6. Wat verder ter tafel komt 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 

3. Terugblik activiteiten 2017 

Michiel neemt de activiteiten door. De sinterklaasactiviteit was vergeten in de presentatie, gelukkig was 
nog niet iedereen dit vergeten en staat hij wel in het jaarverslag. 

4. Beleid 

 Evaluatie 2017 
Het beleidsplan van vorig jaar was gericht op het vinden van een nieuw bestuur. Dit is gelukt. Wel geeft 
dit aan dat het nieuwe bestuur ook weer op tijd nieuwe bestuursleden moet gaan zoeken. 

Tekstueel merkt Roel op dat hij de tongue-in-cheek grap over de zelfverheerlijking van het bestuur niet 
gepast voor een jaarverslag. Wij zullen het aanpassen in de uiteindelijke versie. 

Vaste activiteiten zijn georganiseerd zoals voorgaande jaren, waaronder de Sinterklaasactiviteit. Eerst 
wilde we een activiteit met externe sprekers organiseren, maar uiteindelijk is het een open-mic 
symposium geworden omdat het regelen van sprekers niet lukte. Wij vinden het concept van open-mic 
goed, maar dit had beter gewerkt als we langer van tevoren het hadden aangekondigd en misschien meer 
gepusht hadden. 
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Rubisco betaalt het avondeten niet bij de Sinterklaasactiviteit. Het idee was ooit: “als Rubisco doen we 
wat terug”, maar eigenlijk gebruik je dan alle donaties in een jaar daarvoor, en dat is ook niet wat we 
willen. Eventuele andere kosten bij de activiteit, zoals chips, pepernoten, drinken en prijsjes/bedankjes 
worden wel door Rubisco betaald. 

Bij KOEN willen we prijsdifferentiatie invoeren, maar bij Sinterklaas lijkt dit minder nuttig, want het gaat 
om veel kleinere bedragen. KOEN heeft nu een spanningsveld tussen het zo goedkoop mogelijk houden 
voor studenten en meer luxe/comfort van werkenden. Wat mensen hiervan vinden is heel nuttig om te 
weten, maar nog niet goed in kaart gebracht. Vinden mensen die naar KOEN komen het te duur, het eten 
te slecht etc.? Het laagdrempeligst om hier achter te komen is rondvragen hierover op KOEN. De 
aanwezigen hebben geen bezwaren tegen een meer substantiële differentiatie van bijvoorbeeld €10 in 
plaats van €5. 

Evaluatie van activiteiten wordt niet altijd gedaan door de commissies, net zoals stukjes schrijven voor de 
nieuwsbrief. Dit terwijl het heel belangrijk is als commissie om te doen. 

Jord heeft de financiën goed verbeterd, maar de overdracht moet nog gedocumenteerd worden. De 
boekhouding zelf is in principe één GNUCash-bestand, wat redelijk self-explanatory is als degene al de 
principes van boekhouding beheerst. Jord gaat dit nog beter documenteren en verder is er de overdracht 
nog. 

 Beleidsplan 2018 
We willen het makkelijker maken voor commissies. De begrotingsregels in het HR zijn al gestroomlijnd, 
maar dit moet nog verwerkt worden in de draaiboeken. Activiteiten organiseren bij Rubisco moet 
laagdrempelig blijven. Het belangrijkste is een goede begroting, dus een voorbeeldbegroting is een 
belangrijk om het commissies makkelijker te maken. 

Een activiteit in de trent van de molympist is zeker nog een keer welkom. Statutair en volgens het HR zijn 
ook olympistische vakanties (zonder echte activiteit zoals de molympist) toegestaan, zolang alle 
olympisten zich kunnen aanmelden. Historisch was dit niet de bedoeling van Rubisco, hier is nog 
discussie over mogelijk. 

We willen Rubisco opzetten als manier om te netwerken en als platform voor werk/stage zoekenden  of 
biedenden. RubiNnovation en LinkedIn zijn er al voor werk(zoek)enden, maar relatief dood. Rob geeft aan 
dat hij het een goed idee vindt de oude olympisten te verbinden. De Sinterklaasactiviteit is hiervoor 
mogelijk bruikbaar. Een andere mogelijkheid voor Rubisco is dat het bestuur via de mail mensen verbindt 
en doorverwijst. Roel gaat aan een oud-olympistische collega vragen wat hij zou willen ontvangen. In 
Duitsland heeft het bestuur contact met bedrijven en halen bedrijven olympisten met beurzen binnen.  

Eén van de gerelateerde ideeën die het bestuur had was een rubriek in de nieuwsbrief met daarin 
felicitaties aan studenten die net afgestuurd zijn. Dit wijst ook mogelijke werkgevers erop welke 
olympisten op de arbeidsmarkt komen. 

Imma heeft connecties die een carrièreworkshop organiseren. Wij staan zeker open voor dergelijke 
activiteiten en ondersteunen ze graag, maar gaan deze als bestuur niet zelf organiseren.  

De vergadering wordt geschorst om 15:38, om te genieten van de cake en chips die we hebben. 

De vergadering wordt hervat om 16:05. 
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5. Financiën 

 Afrekening 2017 

Resultatenrekening 
Met Jord als nieuwe penningmeester zijn de afrekening en de begroting in een nieuw jasje gestoken. Zo 
wordt in de resultatenrekening alleen het resultaat van elke activiteit genoemd en niet de winst en het 
verlies apart. De afkortingen BG en RR staan respectievelijk voor begroot en resultatenrekening. 

Het midzomerfeest had te weinig ingecalculeerd voor het eten met als gevolg een (klein) negatief 
resultaat. Gelukkig kon dit opgevangen worden door o.a. de positieve resultaten van andere activiteiten 
dit jaar. 

Vanwege gebrek aan documentatie boeken we de nog openstaande debiteuren en crediteuren af. 
Volgens het jaarverslag 2016 is de debiteur een deelnemer van Sinterklaas 2015 en de crediteur 
afkomstig van het Midzomerfeest 2015 vanwege een niet ingediend bonnetje. Dit zal beter vermeld 
worden in de begeleidende tekst. 

Balans 
Het eigen vermogen is het vermogen aan het begin van het jaar, de toename dit jaar staat apart 
genoemd. 

SHBM 
Een aantal activiteiten lijken een ernstig negatief resultaat te hebben, maar dit is omdat de andere 
inkomsten/uitgaven in andere boekjaren plaatsvinden. 

In het jaarverslag staat vermeld dat er geen afspraken waren wat betreft de Rubiscotoeslag voor de 
molactiviteit. Roel wijst erop dat er wel degelijk onderbouwde afspraken waren gemaakt. Deze tekst zal in 
het jaarverslag herschreven worden. 

 Begroting 2018 
De begroting voor komend jaar wordt niet door donaties gedragen, maar komt overeen met het begrote 
bedrag voor onvoorzien. Het resultaat van activiteiten is niet uitgesplitst omdat dit tussen de jaren kan 
variëren maar wel uitmiddeld tussen de verschillende activiteiten. Er is op dit moment een 
larvencommissie-in-de-dop, maar het is op dit moment nog de vraag of er ook een activiteit 
georganiseerd zal worden. 

6. Wat verder ter tafel komt 
Er zijn geen punten ter tafel gekomen. 

7. Rondvraag 

Roel: Wat gaan jullie doen met de nieuwe privacywetgeving? 
Met de nieuwe wetgeven moet onze doelgroep weten wat voor gegevens wij hebben, waarvoor wij ze 
gebruiken en dat wij ze beheren. We gaan hiervoor een privacystatement schrijven. Als gegevens 
verwijderd worden wil SBON graag overleg, want deze hebben ze ook nodig mocht er nog een 
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lustrum/reünie georganiseerd worden. Het bestuur gaat dit verder invulling geven in de volgende 
vergadering(en). 

Roel: Gaan jullie het lettertype van de koppen in het jaarverslag aanpassen? 
We zijn het met Roel eens dat het huidige lettertype niet heel mooi is. 

Roel: Hebben jullie echt sinds december vier keer vergaderd? 
Ja. 

Roel: Wat gaan jullie doen met de website? 
De website wordt op het moment weinig geupdate. Hij is nog wel nuttig voor statische informatie, 
waaronder jaarverslagen, samenvattingen bestuursvergaderingen en informatie voor commissies.  

Moet de kascommissie niet nog verslag uitbrengen? 
Dat klopt. De kascommissie stelt dat de financiën er goed uitzien, Leon had wat vragen die Jord inmiddels 
behandeld heeft. 

Naar aanleiding hiervan houden we een raadgevend referendum onder de aanwezigen: iedereen is 
tevreden met de afrekening. 

8. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 17:12. 


