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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 29ste 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 constant 
groot blijvende groep mensen die aan de activiteiten deelneemt. In dit jaarverslag is te lezen 
welke verschillende activiteiten in 2019 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 2020 
Michiel Bouwhuis – Voorzitter 
Jord van der Vliet – Penningmeester 
Han Mertens – Secretaris 
Wieke Bergers – Commissaris Intern 
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Jaaroverzicht 2019 
 

Larvenactiviteit 

Op 13 april was er een geweldige larvenactiviteit georganiseerd door Emin Araftpoor, Tim van 
Dijk & Ward de Ridder. In het centraal gelegen Utrecht hebben verschillende olympisten zich 
te water begeven. De kanotocht die centraal stond tijdens deze activiteit werd gecombineerd 
met een andere grote liefde van olympisten: een quiz. Op verschillende plekken langs de route 
hingen vragen die gevonden en beantwoord moesten worden. De meeste van deze vragen 
waren Utrecht-gerelateerd, maar dat betekende niet dat alle olympisten van buiten Utrecht 
geen kans hadden. Na deze activiteit heeft iedereen nog lekker gesmuld van de pannenkoeken 
van theehuis Rhijnauwen. 

Al met al een zeer geslaagde larvenactiviteit, die veel mensen goede herinneringen (en ook 
veel spierpijn) heeft bezorgd. 

 

 

Olympiadeweek 

Ook dit jaar hebben oud-olympisten online voorrondetoetsen nagekeken, en zich natuurlijk  
ingezet voor het maken en testen van de Campbelltoets onder leiding van Christine. De zwoele 
zwijnen hebben weer heerlijk gekookt. Vrijwilligers hebben zich volop ingezet voor de 
olympiade, en de 19 deelnemers hebben zich daardoor goed kunnen verdiepen in 
neurobiologie, ecologie, CRISPR-Cas en nog vele andere onderwerpen. Belangrijke kennis die 
de top 4 zal gebruiken om prijzen te behalen in Szeged, Hongarije.  

Rubisco heeft natuurlijk een pubquiz georganiseerd voor de deelnemers, om hen enthousiast 
te maken voor het Rubisco-bestaan. En dat heeft gewerkt, want de nieuwste Larvencommissie 
was al snel na de olympiade samengesteld.  We kijken uit naar hun activiteit!  

 

 

Midzomerfeest: Harry Potter editie 

Onder olympisten is een relatief groot aantal zwerkbalspelers. En ook een groot aantal Harry 
Potterfans. Dit thema zou dus sowieso een keer komen, en dit jaar was het zover. Alle 
olympisten ontvingen hun uitnodiging (in groene inkt op perkament) per e-mail of whatsapp. 
Op 7 juli kwamen ze aan op de magische vuurvlinderberm, veelal met de hogwarts express 
(ook wel bekend als de sprinter naar Tiel). Daar werden ze in gesorteerd in 4 huizen, en in die 
huizen ging het er die dag om om punten te verdienen, met goed uitgevoerde toverspreuken, 
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correct gebrouwen toverdrankjes en een 
geheime opdracht die ieder huis dwong 
om zich eens anders te gedragen dan 
normaal. In het avondprogramma werd de 
theoretische kennis getoets, en moesten 
de deelnemers vragen beantwoorden 
over magische muziekstukken en andere 
onderwerpen. Uiteindelijk is iedereen 
geslaagd voor hun SLIJMBALlen maar is 
de afdelingsbeker, voor de gelegenheid 
getransfigureerd in een kleine eenhoorn, 
gegaan naar Zwadderich. 

KOEN 15 

KOEN heeft zich dit jaar verplaatst naar 
een nieuwe locatie. Na Leusden, 
Amerongen en Boxtel was het nu de beurt 
aan het scoutinggebouw aan de 
Monnikensteeg in Arnhem. Hier hebben 
we elkaar beter leren kennen, en hartelijk 
gelachen om onze gezamenlijke 
motorische vaardigheden in het 
openingsspel. ‘s Avonds hebben we 
gesmuldt van heerlijk eten uit de 
Russische en uit de Italiaanse keuken. 
Hulde aan de koks! Ook hebben we de 
omgeving verkend, met een mooie 

wandeling door park Klarenbeek, want een moment om de benen te strekken mag natuurlijk 
niet ontbreken in het programma. Een nieuwe activiteit deze KOEN was het verifieren van 
elkaar op Signal, zodat iedereen nu zeker weet dat wie we zeggen te zijn op signal ook is wie 
we daadwerkelijk zijn. 

Natuurlijk hebben we ook veel spelletjes gespeeld, en samen het nieuwe jaar ingeluid met 
olieobollen, appelbeignets en appelcider. 

 

.  
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Beleidsevaluatie Rubisco 2019 
Tijdens 2018 bleek dat het steeds moeilijker werd vrijwilligers te vinden voor het organiseren 
van activiteiten, en dat ook bij het bestuur zelf tijd regelmatig ontbrak. Daarom had het bestuur 
voor 2019 bescheiden doelstellingen op zich genomen. Ons doel was om bestaande 
activiteiten zoveel mogelijk te handhaven. Daarbij dachten we het midzomerfeest, de pubquiz 
tijdens de eindronde, de sinterklaasactiviteit, KOEN en de larvenactiviteit. Verder hadden als 
secundair doel om de draaiboeken voor bestuursleden en voor bestaande activiteiten te 
updaten. Het 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. Onze hoop daarbij is dat dit ook kan helpen om meer vrijwilligers te vinden voor 
het organiseren van activiteiten. 

We zijn er naar onze mening goed in geslaagd deze doelen te behalen. Het is gelukt alle 
bestaande activiteiten te handhaven, met uitzondering van de sinterklaasactiviteit, waar we de 
bewuste keuze hebben gemaakt deze te vervangen met onze verjaardagsviering op 29 februari 
2020. Ook het updaten van de draaiboeken is voor het grootste deel gelukt. 
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Beleidsplan Rubisco 2020 / 2021 
Door de coronacrisis is het Rubiscobestuur ook grotendeels stil komen te liggen. In het 
voorjaar van 2020 hebben we besloten vanwege de coronacrisis de jaarvergadering uit te 
stellen. Daarna is dit een beetje op de lange baan gekomen. Hierdoor hebben we tot nu toe 
voor 2020 nog geen officieel beleidsplan opgesteld. 

Inmiddels heerst bij het bestuur het gevoel dat nu een beleidsplan voor 2020 opstellen 
mosterd na de maaltijd zou zijn. In plaats daarvan willen we dus een beleidsplan maken voor 
de rest van 2020 en de eerste periode van 2021. 

Ons belangrijkste doel voor deze periode is om goede online alternatieven te vinden voor 
activiteiten die we normaal in deze periode organiseren (denk aan KOEN), en om überhaupt 
meer online te gaan organiseren voor alumni. Denk daarbij aan het organiseren van spelletjes-
avonden via Discord. 

Een tweede doel is om nieuwe bestuursleden te werven. Het huidige bestuur zit er nu al een 
aantal jaar, en we denken dat nieuw bloed goed zou zijn voor Rubisco. Een aantal 
bestuursleden overweegt ook om op termijn te stoppen. 
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Financieel overzicht 2019 
In dit onderdeel zijn achtereenvolgens de resultatenrekening over het boekjaar 2019, de balans per 31-12-2019, de SHBM over 2019 en de 
begroting voor 2020 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 2018 RR 2018 BG 2019 RR 2019 Uitgaven BG 2018  RR 2018  BG 2019  RR 2019  

Activiteiten  €    175,00   €    189,31   €    175,00   €     107,77  Onkosten  €  238,00   €  108,00   €  238,00   €  108,00  

KOEN 2017  €        75,00   €      103,81   €              -     €               -    Bankkosten  €    108,00   €    108,00   €    108,00   €    108,00  

KOEN 2018  €              -     €        85,50   €              -     €        -32,79  Diversen  €      30,00   €            -     €      30,00   €            -    

KOEN 2019  €              -     €             -     €              -     €         93,92  Onvoorzien  €    100,00   €            -     €    100,00   €            -    

Larvenactiviteit  €              -     €             -     €        23,10   €         23,10  Afboeken debiteuren  €            -     €            -     €            -     €            -    

Midzomerfeest  €              -     €             -     €              -     €         23,54        

Sinterklaas  €              -     €             -     €              -     €               -          

             

Donaties  €    100,00   €      99,00   €    100,00   €       51,50        

Afboeken crediteuren  €             -     €             -     €             -     €              -          

                  

Totaal inkomsten  €    275,00   €    288,31   €    275,00   €     159,27  Totaal uitgaven  €  238,00   €  108,00   €  238,00   €  108,00  

Netto-resultaat  €      37,00   €    180,31   €      37,00   €       51,27            
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Toelichting op resultatenrekening 

Doordat zowel de opbrengsten als kosten minder waren dan begroot, 
is er een bescheiden winst gemaakt over 2019. Zoals eerdere jaren, 
waren er geen diverse en onvoorziene kosten. Opvallend is het verlies 
dat geboekt is op KOEN 2018, in boekjaar 2019. De verklaring 
hiervoor is dat de betreffende commissie besloot tot een restitutie 
terwijl de boeken voor 2018 reeds gesloten waren. Een verdere reden 
voor de lage inkomsten is dat er geen donateursmail is gestuurd. De 
drie evenementen in 2019 zijn financieel keurig verlopen, en hebben 
Rubisco grofweg 10% van de omzet opgeleverd. 

Balans 

De balans is een overzicht van de financiële bezittingen en 
verplichtingen van Stichting Rubisco op 31 december 2019. 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  € 2.023,79  Reserveringen  €       25,74  

Kas  €           4,55  KOEN  €         -6,57  

Lopende rekening  €    2.019,24  Sinterklaas  €         32,31  

Spaarrekening  €              -      

Debiteuren  €     150,00  Crediteuren  €              -    

   Eigen vermogen  € 2.096,78  

   Toename eigen vermogen  €       51,27  

     

Totaal activa  € 2.173,79  Totaal passiva  € 2.173,79  

 

Het debiteurensaldo betreft de borg van KOEN, deze is reeds 
terugontvangen. De reservering voor KOEN is een stelpost, om ervoor 
te zorgen dat het nettoresultaat van KOEN 2019 in boekjaar 2019 
terecht komt. 
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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. 

Inkomende geldstroom     Uitgaande geldstroom      

Opbrengsten activiteiten  €   1.290,80  Kosten activiteiten  € 1.498,82  

KOEN 2018  €                -    KOEN 2018  €       154,51  

KOEN 2019  €        836,00  KOEN 2019  €       898,65  

Midzomerfeest  €        252,00  Midzomerfeest  €       228,46  

Larvenactiviteit  €        202,80  Larvenactiviteit  €       217,20  

     

     

Donaties  €        51,50  Onkosten  €     108,00  

Geïnde debiteuren  €      472,46  Bankkosten  €       108,00  

   Diversen  €              -    

   Verrekening crediteuren  €              -    

Totaal inkomend  €   1.814,76  Totaal uitgaand  € 1.606,82  

Netto geldstroom  €      207,94      

 

De hoeveelheid geïnde debiteuren was bijzonder hoog omdat veel 
deelnemers aan KOEN 2018 nog niet hadden betaald. In 2019 is er 
veel energie in gestoken om deze debiteuren te innen. Hierbij was 
het helaas noodzakelijk om beleid te maken rondom sancties bij het 

niet voldoen aan verplichtingen ondanks herhaalde aanmaningen. 
Het is nodig geweest om serieus te dreigen met deze sancties, maar 
het is gelukkig niet nodig geweest om deze ook daadwerkelijk op te 
leggen.
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Begroting 2020 

De begroting voor 2020 is opgesteld in oktober 2020 ten gevolge, en met kennis, van de situatie rondom COVID-19. Rubisco zal geen verdere 
fysieke activiteiten organiseren, en daar dus ook geen opbrengsten uit halen. De kosten lopen door, wat tot een verlies leidt. Het is de mening 
van het bestuur dat Rubisco mede bestaat om onvoorziene klappen op te vangen, en dus ook deze. Omdat het eigen vermogen groter is dan de 
volledige kasstroom in een regulier jaar, is de stichting in staat dit verlies zonder problemen te absorberen. Er blijft voldoende in kas om financiële 
risico’s van activiteiten te dragen, ook in het geval deze in de nasleep van de COVID-19 met hogere risico’s gepaard gaan. 

Inkomsten BG 2019 RR 2019 BG 2020 Uitgaven BG 2019  RR 2019  BG 2020  

Activiteiten  €    175,00   €    107,77   €             -    Onkosten  €     238,00   €     108,00   €     142,00  

KOEN 2018  €              -     €      -32,79   €              -    Bankkosten  €       108,00   €       108,00   €       117,00  

KOEN 2019  €              -     €        93,92   €              -    Diversen  €         30,00   €              -     €         15,00  

Larvenactiviteit  €        23,10   €        23,10   €              -    Onvoorzien  €       100,00   €              -     €         10,00  

Midzomerfeest  €              -     €        23,54   €              -    Afboeken debiteuren  €              -     €              -     €              -    

Sinterklaas  €              -     €             -     €              -        

         

Donaties  €    100,00   €      51,50   €      30,00      

Afboeken crediteuren  €             -     €             -     €             -        

                

Totaal inkomsten  €    275,00   €    159,27   €      30,00  Totaal uitgaven  €     238,00   €     108,00   €     142,00  

Netto-resultaat  €      37,00   €      51,27   €   -112,00          

 

 


