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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 28ste 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 2018 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 2018
Michiel Bouwhuis – Voorzitter
Jord van der Vliet – Penningmeester
Han Mertens – Secretaris
Wieke Bergers – Commissaris Intern
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Jaaroverzicht 2018

Olympiadeweek

Dit  jaar  hebben  oud-olympisten  online  voorrondetoetsen  nagekeken,  en  zich
natuurlijk  ingezet  voor  het  maken  en  testen  van  de  Campbelltoets.  Veel
enthousiaste hulpkoks hebben het Zwoele Zwijn geholpen met het voeden van de
deelnemers.  Vrijwilligers  hebben  zich  volop  ingezet  voor  de  olympiade.  En
Rubisco  heeft  een  pubquiz  georganiseerd  voor  de  deelnemers,  om  een
voorproefje te geven wat Rubisco is.  Bovendien hebben we daar de nieuwste
larvencommissie gevonden.
 

KOEN14

De veertiende KOEN vond weer plaats in Leusden, in het gebouw van scouting
Manitoba.
Dit jaar was het tijd om te ontspannen op ontspannings-koen/zen-koen.
In de kennismakingsopdracht hebben we ontdekt wie er het meest waarschijnlijk
vandoor gaat naar het circus, en wie als eerste de nobelprijs wint. Ook hebben
we natuurlijk weer heerlijk gegeten. Een bedankje voor de chef-koks is weer op
z’n plaats.
Een mooie winterwandeling en veel spelletjes vormden vaste elementen.
De organisatie had ook een spel  gemaakt, en verschillende teams namen het
tegen elkaar  op  in  het  bouwen van  spaghettitorens.  Veel  olympisten  hebben
indruk gemaakt en punten verdiend voor hun team met hun talenten om kaarten
van flessen te blazen, op hun handen te staan en het alfabet achterstevoren op
te zeggen

Het  nieuwe  jaar  werd  minstens  3  keer  bijna  begonnen,  buiten  rondom  de
vuurplaats. Toen iedereen aanwezig was hebben we met ons allen afgeteld en
elkaar  allemaal  een  gelukkig  nieuwjaar  gewenst.  Vanzelfsprekend  met  wat
lekkere oliebollen, appelbeignets en wat bubbels.

Beleidsevaluatie Rubisco 2018
 
Het  huidige  bestuur  is  medio  2017 aangetreden en  destijds  vol  goede moed
begonnen aan haar missie. Zo is eind 2017 is het sinterklaasymposium nieuw
leven in geblazen. Voor 2018 wilde het bestuur deze stijgende lijn handhaven.
Plan was om het sinterklaassymposium, en andere activiteiten, te handhaven.
Verder wilden we ons meer gaan richten op de groeiende groep werkende alumni,
met  activiteiten  die  minder  gericht  waren  op  de  wetenschap  en  het
studentenleven, en meer op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Verder wilden we de
Rubisco linkedin-pagina heroptuigen, en de nieuwsbrief uitbreiden.Helaas moeten
we constateren dat van deze plannen niet heel veel terecht gekomen is. Het is
niet gelukt een sinterklaassymposium te organiseren, en ook tot het ontplooien
van nieuwe activiteiten is het niet gekomen.Dit komt deels doordat het moeilijk
was  vrijwilligers  te  vinden.  Het  is  afgelopen  jaar  gelukkig  wel  gelukt  een
commissie voor KOEN rond te krijgen, maar dat kostte veel moeite. Ook voor de
begin  2019  gehouden  larvenactiviteit  was  het  moeilijk  mensen  te
vinden.Voornamelijk  moeten  wij  als  bestuur  echter  de  hand in  eigen  boezem
steken.  Bij  allevier  de  bestuursleden  zijn  door  gebrek  aan  tijd  en  energie
regelmatig actiepunten blijven liggen. Activiteiten als het sinterklaassymposium
zijn er hierdoor bij ingeschoten.
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Beleidsplan Rubisco 2019
 
Voor 2019 hebben we ons om te beginnen tot doel gesteld om een realistischer
beleidsplan te maken. Dit heeft geleid tot lagere ambities, maar wel een sterke
motivatie om de plannen die we opstellen ook waar te maken.
Besloten is geen nieuwe activiteiten te ontplooien, maar ons te richten op het
handhaven of opnieuw leven inblazen van bestaande activiteiten. Daarbij denken
we  aan  het  midzomerfeest,  de  pubquiz  tijdens  de  eindronde,  de
sinterklaasactiviteit, KOEN en de larvenactiviteit.
Verder  willen  we de  draaiboeken die  we hebben  voor  bestuursleden en  voor
bestaande activiteiten updaten.  Doel  daarvan is  het  leven makkelijker  maken
voor commissies en vooral voor nieuwe commissieleden die misschien nog niet
veel ervaring hebben met het organiseren van activiteiten. Dit was ook afgelopen
jaar al een doel, waar we helaas niet aan toegekomen zijn. We denken dat dit
echte wel belangrijk is, en ook kan helpen om meer vrijwilligers te vinden voor
het  organiseren  van  activiteiten,  dus  dit  blijft  een  prioriteit.  Vorig  jaar  is  er
bijvoorbeeld  veel  tijd  verloren  gegaan  doordat  de  KOEN-commissie  geen
beschikking had over een up-to-date draaiboek.
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Financieel overzicht 2018
In dit onderdeel zijn achtereenvolgens de resultatenrekening over het boekjaar 2018, de balans per 31-12-2018, de SHBM 
over 2018 en de begroting voor 2019 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, alsmede de begrootte en gerealiseerde waarden van het 
voorgaande jaar. 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
BG 
2018 RR 2018 Uitgaven

BG 
2017 

RR 
2017 

BG 
2018 

RR 
2018 

Activiteiten
 €    
164,00 

 €    
176,22 

 €    
175,00 

 €     
189,31 Onkosten

 €  
255,30 

 €  
134,49 

 €  
238,00 

 €  
108,00 

KOEN 2016
 €        
84,00 

 €        
83,29 

 €              
-   

 €               
-   Bankkosten

 €    
142,80 

 €    
108,00 

 €    
108,00 

 €    
108,00 

KOEN 2017  €              - 
 €          
7,11 

 €        
75,00 

 €       
103,81 Diversen

 €      
12,50 

 €      
26,49 

 €      
30,00 

 €            
-   

KOEN 2018  €              -  €             - 
 €              
-   

 €         
85,50 Onvoorzien

 €    
100,00 

 €            
-   

 €    
100,00 

 €            
-   

Larvenactiviteit
 €        
10,00 

 €        
21,00 

 €              
-   

 €               
-   

Afboeken 
debiteuren

 €          
-   

 €       
4,55 

 €          
-   

 €          
-   

Midzomerfeest
 €        
25,00 

 €        
-5,75 

 €              
-   

 €               
-    

Sinterklaas
 €       
-80,00 

 €          
0,39 

 €              
-   

 €               
-    

Wie is de Molympist?
 €      
125,00 

 €        
70,18 

 €              
-   

 €               
-    

Donaties
 €    
100,00 

 €    
149,48 

 €    
100,00 

 €       
99,00  

Afboeken 
crediteuren

 €            
-   

 €        
6,00 

 €           
-   

 €            
-    

        

Totaal inkomsten
 €    
264,00 

 €    
331,70 

 €    
275,00 

 €     
288,31 Totaal uitgaven

 €  
255,30 

 €  
139,04 

 €  
238,00 

 €  
108,00 
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Nettoresultaat
 €         
8,70 

 €    
192,66 

 €      
37,00 

 €     
180,31      

Het nettoresultaat valt hoger uit dan begroot: er waren geen onvoorziene en diverse uitgaven; tevens hebben zowel KOEN 
2017 en KOEN 2018 meer winst gedraaid dan verwacht.
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Balans
De balans is een overzicht van de financiële bezittingen en 
verplichtingen van Stichting Rubisco op 31 december 2018.
De post “eigen vermogen” is het vermogen van de stichting
ten tijde van het begin van het afgelopen boekjaar, de 
“toename eigen vermogen” is gelijk aan de winst van dit 
boekjaar.

Activa  Passiva   

Vlottende activa
 € 
1.815,85 Reserveringen

 €     
272,07 

Kas
 €           
4,55 KOEN

 €       
239,76 

Lopende rekening
 €    
1.811,30 Sinterklaas

 €         
32,31 

Spaarrekening  €              -

Debiteuren
 €     
553,00 Crediteuren

 €            
-   

 Eigen vermogen
 € 
1.916,47 

 
Toename eigen 
vermogen

 €     
180,31 

 

Totaal activa
 € 
2.368,85 Totaal passiva

 € 
2.368,85 

Van het debiteurensaldo is 200 euro de borg voor KOEN 
2018, deze is inmiddels terugontvangen. De rest zijn nog 
verschuldigde deelnemersbijdragen voor datzelfde KOEN. 
De commissie was bijzonder laat met zowel de 
deelnemerslijst als de afrekening, waardoor het nog 
mogelijk is geweest om de openstaande bedragen te innen.

De reservering KOEN omvat de uitgaven die voor KOEN 

2018 begroot, maar op 31-12-2018 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.

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.

Inkomende 
geldstroom    

Uitgaande 
geldstroom     

Opbrengsten 
activiteiten

 €   
1.017,00 

Kosten 
activiteiten

 € 
1.374,63 

KOEN 2017
 €

-   KOEN 2017
 €

129,89 

KOEN 2018
 €

1.017,00 KOEN 2018
 €

1.244,74 

 

 

 

 

Donaties
 €        
99,00 Onkosten

 €     
108,00 

Geïnde debiteuren
 €      
146,70 Bankkosten

 €
108,00 

 Diversen  €              -

 
Verrekening 
crediteuren

 €            
-   
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Totaal inkomend
 €   
1.262,70 Totaal uitgaand

 € 
1.482,63 

Netto geldstroom
 €     
-219,93   
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Begroting 2019

Inkomsten
BG 
2018 

RR 
2018

BG 
2019 Uitgaven BG 2018 RR 2018 BG 2019

Activiteiten
 €    
175,00 

 €    
189,31 

 €    
175,00 Onkosten

 €     
238,00 

 €     
108,00 

 €     
238,00 

KOEN 2017
 €        
75,00 

 €      
103,81 

 €              
-   Bankkosten

 €       
108,00 

 €       
108,00 

 €       
108,00 

KOEN 2018
 €              
-   

 €        
85,50 

 €              
-   Diversen

 €         
30,00 

 €              
-   

 €         
30,00 

Larvenactiviteit
 €              
-    €             -

 €        
23,10 Onvoorzien

 €       
100,00 

 €              
-   

 €       
100,00 

Midzomerfeest
 €              
-    €             -

 €              
-   

Afboeken 
debiteuren

 €            
-   

 €           
-   

 €            
-   

Sinterklaas
 €              
-    €             -

 €              
-   

 

Donaties
 €    
100,00 

 €      
99,00 

 €    
100,00 

Afboeken 
crediteuren

 €           
-   

 €           
-   

 €           
-   

        

Totaal inkomsten
 €    
275,00 

 €    
288,31 

 €    
275,00 Totaal uitgaven

 €     
238,00 

 €     
108,00 

 €     
238,00 

Netto-resultaat
 €      
37,00 

 €    
180,31 

 €      
37,00     

De begroting is analoog aan voorgaande jaren ingestoken, aangezien de beleidswijzingen naar verwachting geen directe 
financiële invloed hebben. Omdat niet vooraf bekend is exact welke activiteiten georganiseerd gaan worden, is alleen het 
nettoresultaat van alle activiteiten begroot. De Larvenactiviteit heeft al plaats gevonden, en is ook al financieel afgerond.
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