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Inkomsten
Donaties en Subsidies
Er is een aantal donaties binnengekomen waarvan noemenswaardig €350 van Peter Kes en
drie keer €100 van scholen. Deze scholen waren gevraagd om een geldbedrag van €100 te
doneren.
Er is minder subsidie binnen gekomen dan begroot. Dit heeft te maken met de COVID-19
lockdown. Er was namelijk €6.000,- bedoeld om 10 shows uit te voeren voor het
diversiteitsplan, die we door de lockdown niet hebben kunnen uitvoeren. Daarom hebben we
het geld ook niet gekregen. Daartegenover hebben we twee keer een subsidie van €500,gekregen van Young Minds. De eerste subsidie was bedoeld voor het uitvoeren van de
Rinoavonden, die succesvol zijn uitgevoerd. De tweede subsidie was voor hetzelfde
doeleinde bedoeld, maar is niet gerealiseerd vanwege de lockdown. Dit geld wordt
doorgeschoven naar volgend jaar, zie U
 itgaven → Dotaties.
Het donateursprogramma Vrienden van Rino is ten opzichte van vorig jaar met €300,gestegen.

Inkomsten shows
Zoals verwacht zijn alle gerealiseerde posten voor inkomsten shows lager dan begroot,
vanwege de lockdown. Hierdoor zijn wij vooral veel schoolshows en interne shows
misgelopen. Externe shows staat relatief hoog mede vanwege de activiteit waar Rino voor
Bakker Magnetics in Neurenberg op een conventie heeft gestaan. Hiervoor is €3.600,- voor
gevraagd.
In totaal zijn er 37 schoolshows, 8 interne shows en 6 externe shows uitgevoerd.

Liquidaties
Er is minder geld geliquideerd uit de voorzieningen dan begroot. De liquidaties bestaan uit de
voorzieningen Subsidie Youtube en SAP-Rekening. De voorziening Subsidie Youtube is
€4.318,42. Dit is een overig deel subsidie van Stichting Physica die is aangevraagd in het jaar
2018-2019. Het totale toegekende bedrag van die subsidie was €5.994.86,-, waarvan een
deel al gebruikt was in het jaar 2018-2019. In het huidige jaar is die subsidie in haar
volledigheid gebruikt. De andere voorziening SAP-Rekening is €1.980,- en is gebruikt om de
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factuur te betalen uit de jaren 2017-2018 en 2018-2019. Zie Uitgaven → Vorig jaar →
SAP-rekening. Helaas is er in de jaren 2017-2018 en 2018-2019 niet genoeg geld gedoteerd
om de volledige kosten van de factuur te dekken. De factuur van de SAP-Rekening was
ongeveer €600 hoger.
De voorziening Diversiteitsplan van €980,- is niet geliquideerd, omdat dit geld bedoeld is voor
het uitvoeren van 5 diversiteitsshows die in het jaar 2018-2019 niet zijn uitgevoerd. Deze
shows zijn dit jaar ook niet uitgevoerd, dus blijft dit geld in de voorzieningen voor volgend
jaar.

Streeplijst Winst
Ten opzichte van vorige jaren heeft de streepkast een nieuwe manier gekregen om de
producten in de streepkast bij te houden. We maken winst op de streepkast, omdat we de
producten inkopen voor een gemiddeld lagere prijs dan onze verkoopprijs. Deze post is alleen

de bruto winst, het verlies wat er aan de streepkast is geleden staat bij post Uitgaven →
Algemeen → Streeplijst Verlies. In totaal is er netto €25.25 winst gemaakt op de streepkast.
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Uitgaven
Algemeen
Onder Administratief en ondersteunend vallen onder andere bankkosten en vernieuwing van
kantoorspullen. Ondanks de lockdown halverwege het jaar is deze post alsnog hoger
uitgekomen dan begroot. Dit heeft vooral te maken met de kosten van een nieuw systeem
van de overheid om belastingaangifte te doen. Dit heeft namelijk ongeveer €190 gekost,
maar gaat wel mee voor drie jaar.
De post Afschrijving materiaal is lager uitgekomen, omdat geen vernieuwend showmateriaal
is gekocht. Verder was er ook nog het plan om nieuwe t-shirts te kopen voor de Rino’ers.
Deze shirts gaan echter gesponsord worden door de faculteit van wiskunde en
natuurwetenschappen.
Bij de kascontrole heeft de Kascommissie een kasverschil van €41,34 verwerkt in ons
voordeel. Daarnaast is er bij de telling van het contant geld 20 cent extra gevonden.
De post Vrienden van Rino bestaat normaliter uit een gedeelte van de kosten van de bank om
een zakelijk account te hebben bij de ABN AMRO, wat bestaat uit €120,-. De rest is bedoeld
om de eindejaarsbarbecue te financieren, maar deze heeft dit jaar niet mogen plaatsvinden.
Voor de post Streeplijst Verlies zie ook de post I nkomsten → Streeplijst Winst.
In de eerste helft van het jaar is gebleken dat er veel producten uit de streepkast zijn
gestolen. In samenwerking met het gebouwbeheer is er voor gezorgd dat de stelende
entiteiten geen toegang meer hebben tot de Rinokamer en sindsdien is er dus ook niet meer
gestolen. Dit heeft in totaal ongeveer €200 gekost. Daartegenover zijn er ook een aantal
producten over de datum gegaan.

Bestuur
Om geld te besparen, was er besloten dat het bestuur alleen gezelligheidsactiviteiten uit
eigen zak kan organiseren.
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De bestuursvergoeding bestond uit €200,- bruto per bestuurslid per maand. Het bestuur
bestond uit vier personen, maar een persoon is de laatste maand uitgevallen en heeft dus 1
maand niet uitbetaald gekregen.

Commissies
Alhoewel het geld van de MateriaalCie in eerste instantie niet bedoeld was voor materiaal
zelf, maar om de gezelligheid te vorderen binnen de commissie, is het geld alsnog gebruikt
voor klein materiaal, omdat dit geen andere plek had binnen de boekhouding en omdat het te
klein was voor de inventaris.
Ondanks dat er geen Rinoweekend heeft kunnen plaatsvinden dit jaar, zijn er wel kosten
gemaakt. Deze zijn afkomstig van het feit dat de verhuurlocatie al betaald was en dat daarna
de lockdown was begonnen. Hierdoor moesten wij het weekend afzeggen en hebben we een
deel als voucher teruggekregen, maar niet alles. In totaal kostte het verblijf €1.262,50. Er is
een voucher van €885,- euro ontvangen die een jaar geldig is en dus blijft er €377,50 over.
De KerstCie heeft wel een kerstdiner kunnen uitvoeren, en vanwege de hoge hoeveelheid
vrijwilligers die hierop zijn afgekomen, is er uiteindelijk meer geld uitgegeven aan het diner
dan begroot.
De IJsCo is halverwege het jaar opgezet met de bedoeling dat er eens in de zoveel tijd ijs
beschikbaar komt in de rinokamer. De kosten van dit ijs werden eerlijk verdeeld over de
participerende vrijwilligers.
DUSC heeft weinig geld uitgegeven ondanks dat er wel genoeg leuke activiteiten waren.
De YoutubeCie heeft voor het maken van video’s dit boekjaar €3.718,42 uitgegeven,
waarnaast ook nog een geschatte €600,- aan vloeibare stikstof. Hiernaast is er nog €59,uitgegeven om een video te maken na de subsidie.

Uitvoering Shows
Voor de posten Brandstof, overig vervoer en verbruiksgoederen zijn ongeveer de helft of iets
meer dan de helft gebruikt omdat we vanaf half maart geen shows meer konden uitvoeren.
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De Kosten Vervoersmiddelen zijn aanzienlijk hoger vergeleken met voorgaande jaren. De
oorzaak van dit verschil is bij drie verschillende problemen te vinden.
1. Vanaf oktober tot en met januari hadden wij een shortleasebus willen gebruiken als
overbrugging naar de aankomende vaste bus. Bij levering van de shortleasebus bleek
de bus, ondanks de beschrijvingen, niet geschikt te zijn voor showgebruik. Toen wij
dit constateerden hebben wij geprobeerd om de bus om te wisselen voor een grotere
bus. Echter, in de loop van het proces bleek dat de vaste bus eerder zou arriveren dan
gepland. Aan de hand hiervan hebben wij het shortleasecontract per direct stopgezet.
Dit betekent uiteindelijk dat wij de bus, zonder enig gebruik, een maand in bezit
hebben gehad. Dit heeft in totaal €699,90 gekost.
2. In november hebben wij de vaste bus ontvangen die in het jaar ‘18-’19 besteld was.
Ook deze bus bleek niet geschikt te zijn voor gebruik. Deze bus was helaas niet direct
terug te geven, en wij hebben daardoor meerdere maanden door moeten betalen tot
de definitieve bus bezorgd was. Deze bus is in ons bezit geweest tot halverwege
januari. Dit heeft €1.828,16 gekost, maar we hebben daarvan alles teruggekregen
waardoor het netto €0 heeft gekost.
3. Vanaf september tot en met januari hebben wij door de levering van ongeschikte
bussen per show een huurbus moeten gebruiken. De gemiddelde kosten per
showdag lagen tussen ~€100,- en ~
 €120,-. In totaal heeft dit €
 3510,15 gekost.
4. Vanaf 17 januari hebben wij een leasecontract ondertekend voor vijf jaar. Deze bus is
wel geschikt voor het uitvoeren van shows en kost per maand €470,55. In totaal
heeft dit vanaf 17 januari €
 4.060,45 gekost.
Dit jaar is er geen factuur van de vloeibare stikstof op tijd ontvangen. Zie Dotaties →
Stikstofrekening 2019-2020.

Dotaties
Er worden twee bedragen gedoteerd:
1. Young Minds Subsidie: in het voorjaar is er subsidie aangevraagd en toegekend
vanuit Young Minds voor Rinoavonden. Vanwege de lockdown is het niet mogelijk
geweest om deze activiteiten uit te kunnen voeren, dus wordt dit gedoteerd, zodat het
bestuur volgend jaar meer geld heeft om deze avonden te kunnen organiseren.
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2. Stikstofrekening 2019-2020: Er is dit jaar geen factuur voor de stikstof ontvangen,
maar er is wel bekend hoe hoog de factuur is, dus weten we precies hoeveel er moet
worden gedoteerd zodat er volgend jaar geen onverwachte hoge stikstofrekening
binnenkomt.

Vorig jaar
Dit jaar zijn er een aantal openstaande rekeningen van oude vrijwilligers afgeboekt, omdat ze
zo oud zijn dat ze onbereikbaar zijn en de kans groot is dat we dat geld nooit meer gaan
krijgen. In plaats van deze rekeningen jarenlang open laten staan, zijn ze dus betaald namens
de stichting.
In de jaren 2017-2018 en 2018-2019 is gebruik gemaakt van verschillende diensten van de
universiteit. Deze diensten worden betaald via de SAP rekening van Stichting Rino waar eens
per tijd een factuur voor wordt gestuurd.
Voor de SAP-rekening facturen was uit eerdere jaren geld gedoteerd, maar bij ontvangst van
de factuur bleek dat er minder is gedoteerd dan uiteindelijk betaald moest worden.
Uit het boekjaar ‘17-’18 komt €1.635,65 en uit het boekjaar ‘18-’19 komt €951,38. Door het
verschil in de uiteindelijke factuur en het gedoteerde bedrag uit eerdere jaren kost de
SAP-rekening ons €607,03.

Vrijwilligersvergoeding
De kosten voor de vrijwilligersvergoeding is ongeveer de helft, omdat er maar de helft van de
geplande shows zijn uitgevoerd.

Werving, opleiding en PR
Bij het uitvoeren van een van de externe shows, de opdracht voor Bakker Magnetics, zijn er
kosten voor een overnachting gemaakt. Deze kosten zijn op de post bijzondere
reiskosten/conferenties geplaatst. Verder zijn er nog geen uitgaven gemaakt voor bijzondere
reiskosten/conferenties.
De subsidie van Young Minds van twee keer €500,- zou gebruikt worden om de Rino-avonden
te financiëren bij de post Borrels, waarvan er slechts een keer €500,- is gebruikt. Zie Uitgaven

→ Dotaties → Young Minds Subsidie. Verder zijn er nog kosten die niet van het subsidiegeld
zijn afgetrokken.

Financieel Jaarverslag 2019-2020

Milan Heinsohn Huala

8
De stichting heeft €200,- betaald voor het overlegweekend om het goedkoper te maken voor
de participanten.
De kosten van de trainingsdagen zijn lichtelijk onderschat, maar er is wel een tweede
trainingsronde uitgevoerd, die de hogere kosten verklaart.
De werving vinden wij erg belangrijk en daarom hebben we het budget voor de werving €500,gemaakt. Dit houdt in dat een deel van het geld dit jaar wordt besteed, maar dat een ander
deel alvast klaar ligt voor het volgende jaar.
Dit jaar konden vrijwilligers truien bestellen die ook tijdens het uitvoeren van de show
mochten worden gedragen. Deze truien waren erg duur, waardoor een deel door Rino is
betaald, maar een groter deel door de vrijwilliger zelf.
Het geld wat klaar stond voor de werving is grotendeels niet gebruikt, vanwege twee
redenen:
1. In het begin van het jaar was er al een groot deel van de werving gedaan, waardoor er
niet veel meer over was om geld aan uit te geven. Hierdoor was er meer dan genoeg
geld over om uit te geven aan de werving van het volgende jaar, wat dan nog wel
plaatsvindt in het huidige boekjaar.
2. Vanwege de lockdown was de Wervingscommissie voor de werving van het volgende
jaar erg gelimiteerd in wat er mogelijk was. Hierdoor is er geen geld uitgegeven in de
werving voor het volgende jaar.
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Balans
Activa
De waarde van het inventaris is nog minder dan het vorige jaar waardoor de restwaarde van
het inventaris zeer laag is. Zoals het advies van de Kascontrolecommissie luidt: “We willen
het bestuur en de raad van toezicht op het hart drukken ervoor te waken dat er genoeg geld
in de kas moet blijven om mogelijk grote investeringen/veranderingen te kunnen
veroorloven.”. Als er volgend jaar niks bij het inventaris komt, daalt de waarde naar €367,03.
Een laag inventaris kan betekenen dat bijvoorbeeld het showmateriaal hard nodig is aan
vervanging.
Voor het overige activa, zie U
 itgaven → Commissies → WeekendCie.
De post debiteuren is vergeleken met het vorige jaar aanzienlijk gedaald vanwege de
subsidie van Stichting Physica voor de YoutubeCie. Verder zijn er nog twee scholen die
moeten betalen en een persoon die de donatie van Vrienden van Rino nog moet betalen uit
het jaar van 2017-2018.
De post Rinorekening (debiteuren/crediteuren) bestaat uit vrijwilligers en een aantal oude
vrijwilligers die nog geld moeten betalen aan de stichting. Bij de meeste mensen gaat het om
een klein bedrag, slechts bij drie vrijwilligers die nog actief zijn staat nog een groot bedrag
open van het overlegweekend.

Passiva
Het vreemd vermogen bestaat uit de voorziening die we niet hebben geliquideerd en de
bedragen die we dit jaar hebben gedoteerd. Zie Uitgaven → Dotaties en Inkomsten →
Liquidaties.
Het eigen vermogen is gedaald met het behaalde resultaat, dus het is met €5.926,12 gedaald
wat een huidig eigen vermogen geeft van €17.065,90.
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Nawoord
Door de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus heeft de stichting een financiële zware
klap ontvangen. Ondanks de beste pogingen om de schade minimaal te houden, is er een
zeer laag resultaat gerealiseerd. Het was al langer bekend dat het een lastig jaar ging worden
vanwege de situatie die is ontstaan door de bus.
Vanaf het jaar 2020-2021 zal er een Meerjarenplan van start gaan, wat er voor moet zorgen
dat het eigen vermogen de komende 5 jaar flink gaat stijgen. Het verlies wat dit jaar is
geleden zal mogelijk niet in het komende jaar al verholpen worden, maar mogelijk over meer
jaren pas.
In tegenstelling tot het negatieve voorjaar van 2020, kan ik wel positief terugkijken naar het
najaar van 2019. Met de hoeveelheid nieuwe vrijwilligers die dit jaar bij de stichting zijn
gekomen en grote veranderingen, zoals de vele nieuwe commissies, ben ik ervan overtuigd
dat wij toch een mooi jaar hebben neergezet. Door het Meerjarenplan wat dit jaar is
samengesteld kijk ik graag toe hoe de stichting zich gaat voortbouwen en stabiliseren in de
komende jaren.
Ik wens het volgende bestuur en de besturen daarna veel succes en bovendien wens ik hen
veel plezier in de spannende toekomst van Stichting Rino.
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