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Realisatie

Inkomsten

Donaties
Ondanks dat er geen geld was begroot voor donaties, heeft de stichting een grote hoeveelheid aan 
donaties gekregen. €930,- is gedoneerd door het LION ter compensatie van het verlies van de bus die
we hebben moeten verkopen dit jaar. Verder heeft de organisatie van ScienceMe, een wetenschaps-
wedstrijd die we hebben bezocht dit jaar, €200,- vergoed voor de reiskosten die toen zijn gemaakt. 
Tot slot heeft in april een nieuwe Lid Extern de oude vervangen, maar de oude Lid Extern werd in 
april, mei en juni nog uitbetaald. De oude Lid Extern heeft echter elke maand zijn bestuursbezoldi-
ging van €186,- terug naar de stichting overgemaakt.

Subsidies
Naast de €10.000,- van de universiteit voor het diversiteitsplan en de €300,- van Young Minds voor 
de Science Pizza Parties, is er ook €6.000,- van Stichting Physica opgehaald voor ons YouTube-kanaal. 
Ook heeft de stichting €200,- extra ontvangen van Young Minds voor de organisatie van de Science 
Pizza Parties en het Rinoweekend. 

Vrienden van Rino
Ten opzichte van vorig jaar is de opbrengst van de Vrienden van Rino met €100,- gestegen.

Externe shows
Afgelopen jaar zijn er 13 externe shows gegeven, terwijl in de begroting is uitgegaan van 6 externe 
shows. Hierdoor zijn de inkomsten bij externe shows verdubbeld.

Interne shows
Dit jaar heeft Rino 14 interne shows gegeven, ongeveer vier meer dan er was begroot, waardoor de 
inkomsten hoger zijn uitgevallen.

Scholen
Dit jaar hebben we 47 showdagen op scholen gegeven in plaats van de begrote 40, met een gemid-
delde van 3,5 shows per dag. Hierdoor zijn de inkomsten gestegen. 

Liquidaties
Er is €1.380,- minder geliquideerd dan is begroot. Dit komt omdat er geen factuur voor de SAP-reke-
ning is ontvangen, waardoor dit bedrag niet is betaald. Het afgelopen jaar is er op twee verschillende 
momenten contact opgenomen met de universiteit om ervoor te zorgen dat deze kosten konden 
worden betaald. De contactpersonen konden ons helaas niet helpen, waardoor het mailcontact vast 
liep. 

Uitgaven

Administratief en ondersteunend
Deze post beslaat algemene kosten, bijvoorbeeld bankkosten en kantoorspullen. De post is echter la-
ger uitgevallen dan verwacht, aangezien de telefoon, die normaal gesproken meegaat met het show-
team op shows, kapot was gegaan. Hierdoor is het abonnement van de telefoon rond april 2019 op 
stop gezet en zijn deze kosten de laatste paar maanden niet gemaakt. 

Afschrijving materiaal
Het begrote bedrag is bepaald op basis van een bus die de stichting dit jaar zou aanschaffen. Dit is ge-
beurd, maar helaas waren de verzekeringskosten te hoog, aangezien we -5 schadevrije jaren hebben.
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Hierdoor is de bus, een maand na de aanschaffingsdatum, verkocht, waardoor de afschrijvingskosten 
veel lager uit zijn gevallen dan verwacht. Daarentegen is er een grote aankoop gedaan ter waarde 
van €500,- voor een geluidssysteem wat wordt gebruikt bij de marktstands. Deze wordt over 3 jaar 
afgeschreven. 

Vrienden van Rino
Vrienden van Rino beslaat de kosten die maandelijks moeten worden betaald voor het SEPA-contract
dat is afgesloten bij onze bank en de kosten voor de eindejaarsbarbecue. De post is hoger uitgevallen
dit jaar dan verwacht, omdat er een online programma is gebruikt om een SEPA-bestand aan te ma-
ken. Ook is er een hoger bedrag uitgegeven voor de eindejaarsbarbecue.

Streeplijst verlies
Er is een hoog bedrag verloren aan de streeplijst dit jaar. Een verklaring hiervoor is waarschijnlijk dat 
er niet goed is gewerkt met het Excel-bestand waarin het gemiddelde bedrag per streepje wordt be-
paald. Hierdoor zijn er te dure producten gekocht, wat niet gecompenseerd werd met de streepjes. 
Samen met de Kasco is het Excel-bestand verbeterd en is er een systeem bedacht, waardoor de 
streepjes elke periode goed worden bij gehouden. Dit zorgt hopelijk in de komende jaren voor winst 
op de streeplijst in plaats van verlies.

Bestuursuitjes
Er is dit jaar één bestuursuitje geweest aan het begin van het jaar. 

Bestuursvergoeding
In maart viel de toenmalige Lid Extern uit, waardoor er een nieuwe Lid Extern moest worden gevon-
den. Birgit Schouten, de Lid Extern uit het jaar 2017-2018, heeft deze taak overgenomen. Hierdoor is 
in april, mei en juni in totaal €600,- meer uitgegeven voor een extra bestuurslid. 

Boetes
De post is hoog uitgevallen. Dit komt door een boete die aan het begin van het jaar is gemaakt omdat
er geen geld was overgemaakt naar de belastingdienst. Deze fout blijkt elk jaar gemaakt te worden. 
Om te zorgen dat dit voortaan niet meer gebeurd, is hiervoor gewaarschuwd in een overdrachtsdo-
cument voor de komende penningmeesters. Verder is er twee maal te hard gereden. Deze boetes 
werden betaald door de bedrijven waar we op dat moment een bus huurden. Ze stuurden achteraf 
een factuur naar de stichting toe, waarbij bovenop de boetes hoge servicekosten kwamen. 

Webcie
De Webcie heeft geen opdrachten gekregen dit jaar, waardoor er geen kosten zijn gemaakt.

DUSC
De commissie heeft ongeveer €100,- extra uitgegeven aangezien er een subsidie van Young Minds is 
binnengekomen voor de organisatie van het Rinoweekend. 

Youtubecie
Vorig jaar is er €4.260,93 gedoteerd voor de Youtubecie, wat dit jaar volledig is geliquideerd. Afgelo-
pen juli is er een subsidiebedrag van €6.000,- toegekend van Stichting Physica, wat wordt uitbetaald 
aan het eind van 2019. Op dit moment is het bedrag nog niet volledig uitgegeven, dus het restbedrag
wordt gedoteerd. 

M&O
M&O heeft niet veel opdrachten gekregen dit jaar. De kosten die zijn gemaakt, zijn uitgegeven aan 
showmaterialen, bijvoorbeeld een coating voor de supergeleiderblokken en proefjes voor Science-
Me. 
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Taskforce diversiteitsplan
De taskforce voor het diversiteitsplan heeft een vergoeding gekregen van €100,- aan cadeaubonnen 
per persoon en ze mochten samen uit eten gaan op kosten van de stichting.

Overig
Deze kosten beslaan de groepsfoto die elk jaar wordt gemaakt met de Rino’ers en de streepjes die de
Kasco bij de controles heeft gezet. 

Dotaties - SAP-rekening
Er is €600,- gedoteerd, aangezien de bus van de universiteit nog 20 keer is gehuurd tot en met de-
cember 2018 en voor twee activiteiten van het afgelopen jaar hebben we een bewaker moeten rege-
len. 

Dotaties - Kosten diversiteitsplanshows (5x)
Dit jaar moest de stichting 10 diversiteitsshows geven om te kunnen voldoen aan de subsidieaan-
vraag. Helaas zijn er maar 5 shows gegeven. Omdat er in het aankomende jaar nog 5 extra diversi-
teitsshows moeten worden gegeven, zijn de kosten die hiervoor worden gemaakt gedoteerd. 

Dotaties – Youtubecie
De Youtubecie heeft afgelopen juli een goedkeuring ontvangen voor een subsidie van Stichting Physi-
ca van €6.000,-. Een deel van dit bedrag is nog niet uitgegeven door de commissie, dus dit is gedo-
teerd. 

Schade
Twee maanden lang heeft de stichting een shortleasecontract afgesloten, zodat we niet per showdag 
een bus moesten huren. Op één showdag, bleek de bus een lekke band te hebben. Deze hebben we 
moeten vervangen en de band is in een garage dichtgeplakt. De kosten bedroegen €25,75.

Brandstof
Er zijn meer shows gegeven dan begroot het afgelopen jaar, maar aangezien we telkens een zuinige 
bus huurden zijn er minder brandstofkosten gemaakt. 

Kosten vervoersmiddel
Deze post valt veel hoger uit dan is begroot. Dit komt omdat er een begroting was gemaakt op basis 
van een bus die we zelf zouden kopen. Dit is niet door gegaan, waardoor we een bus moesten huren,
terwijl we ondertussen een leasebus aan het regelen waren. We hebben van februari tot en met april
een bus per showdag gehuurd en in mei en juni hebben we een shortleasecontract afgesloten, zodat 
we twee maanden lang een eigen bus hadden. 

Overig vervoer
Dit bedraagt de parkeerkosten die bij de scholen zijn gedeclareerd en de reiskosten die de Rino’ers 
hebben gemaakt als ze op eigen kosten naar een show moesten komen.

Verbruiksgoederen
Er zijn meer shows gegeven dit jaar waardoor de kosten hoger uitvielen.

SAP-rekening
Er is geen geld aan de SAP-rekening uitgegeven. Dit komt omdat er geen factuur is ontvangen. Het af-
gelopen jaar is er op twee verschillende momenten contact opgenomen met de universiteit om er-
voor te zorgen dat deze kosten konden worden betaald. De contactpersonen konden ons helaas niet 
helpen, waardoor het mailcontact vast liep. 
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Vorig jaar - Oude vrijwilligers
Twee vrienden van Rino hebben voor hun aanwezigheid bij de eindejaarsbarbecue van 2018 moeten 
betalen, terwijl je dat als Vriend van Rino niet hoeft. Dit geld hebben ze terug gekregen. 

Vorig jaar – Boetes
Een boete die nog openstond uit juli 2018 is dit jaar betaald. 

Vorig jaar - Overlegweekend
Een declaratie van het overlegweekend 2018 is in het jaar erna gedeclareerd en betaald. 

Vrijwilligersvergoeding
De vrijwilligersvergoeding viel hoger uit, omdat er dit jaar meer shows zijn gegeven.

Bijzondere reiskosten/conferenties
Deze post viel veel lager uit dan van tevoren is begroot. Dit komt omdat er dit jaar geen team naar 
ShowScience is gestuurd door veel te hoge kosten. De kosten die zijn gemaakt bestaan alleen uit 
brandstofkosten en één maal openbaar vervoerskosten van het team dat naar ScienceMe reisde. 
Deze kosten zijn vergoed door de organisatie van ScienceMe. Omdat de Lid PR ook mee is gegaan 
naar het evenement, zouden daar nog kosten voor in rekening worden gebracht, maar een factuur is 
nooit ontvangen. 

Borrels
Het bedrag voor borrels viel hoger uit, omdat we €100,- subsidie van Young Minds hebben ontvan-
gen dit jaar voor de Science Pizza Parties. Hiervoor is ongeveer €400,- in totaal uitgegeven.

Overlegweekend
Dit jaar is het overlegweekend in Schoorl gehouden waarbij in totaal 11 personen aanwezig waren. 
Een groot deel van de kosten die hiervoor zijn gemaakt, is door de personen zelf vergoed.

Trainingen/rinomiddagen
De kosten die voor deze post zijn begroot zijn goed ingeschat, ondanks dat er een tweede trainings-
dag is gehouden. 

Werving
Aan werving is significant veel uitgegeven dit jaar. Dit komt doordat een klein aantal personen zich 
dit jaar heeft aangemeld als Rino’er, waardoor er na een half jaar een extra werving is geweest om 
ervoor te zorgen dat we meer aanmeldingen kregen. Verder is er voor het komende jaar al een be-
drag van ongeveer €200,- uitgegeven, wat al voor veel geïnteresseerden heeft gezorgd. 

Social Media
Aan social media is dit jaar €150,- uitgegeven aan een online cursus voor de Lid PR. Verder is een 
groot deel uitgegeven aan promotie voor de Youtube-filmpjes en de FunFacts die elke vrijdag worden
gepost.

Diversiteitstraining
De diversiteitstraining, in samenwerking met de universiteit, is uiteindelijk niet door de stichting be-
taald. 

Verlies bus
Door een te hoog bedrag aan verzekeringskosten, konden wij helaas geen bus voor de stichting rege-
len. De bus hebben we van de universiteit voor €10.628,75 kunnen kopen. Deze is uiteindelijk ver-
kocht voor €8.772,50 aan Motorhuis te Leiden. Hierna is er contact opgenomen met het LION, dat 
een royaal bedrag van €930,- aan de stichting heeft gedoneerd ter compensatie van het verliesbe-
drag op de bus. Uiteindelijk heeft dit voor een verlies van €926,25 gezorgd.
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Balans

Activa

Inventaris
Het inventaris is op dit moment vrij laag. De enige grote aankoop van het afgelopen jaar is een ge-
luidssysteem voor de marktstands ter waarde van ongeveer €500,-. In het inventaris is ruimte vrij 
voor eventuele investeringen.

Streeplijst
In de streepkast lagen op 31 augustus 2019 drie producten die samen €1,80 waard waren. 

Debiteuren
Het bedrag onder debiteuren bestaat uit het geld dat we nog moeten ontvangen van scholen, Vrien-
den van Rino en subsidies. De subsidie bestaat uit het geld dat de stichting nog moet ontvangen van 
Stichting Physica voor ons Youtube-kanaal. Dit geld ontvangen we aan het einde van 2019. De Vrien-
den van Rino debiteuren bestaan nog uit het boekjaar 2017-2018. In dit jaar zijn de incasso-inningen 
van de Vrienden van Rino niet goed gelopen, waardoor een deel van het te ontvangen bedrag nog 
niet is geïncasseerd. Deze mensen hebben het afgelopen jaar van de oud-penningmeester, Jesse 
Ruigrok, nog een mail ontvangen, maar hier heeft niet iedereen op gereageerd. Dit bedrag moet ko-
mend jaar nog worden ontvangen. 

Rinorekening (debiteuren/crediteuren)
De stichting moet nog €1.170,43 netto ontvangen van de Rino’ers. Een groot deel van dit bedrag be-
staat nog uit de kosten die de 11 Rino’ers die mee zijn gegaan naar overlegweekend moeten betalen.
Dit bedraagt in totaal ongeveer €1.000,-.

Passiva

Vreemd vermogen
Zoals genoemd bij “Dotaties”, is er dit jaar voor veel posten geld gedoteerd voor volgend jaar. De 
SAP-rekening heeft echter een hoger bedrag op voorzieningen staan dan is gedoteerd. Dit komt om-
dat er €1.380,- het afgelopen jaar niet is geliquideerd. 

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is gestegen met de grootte van het resultaat dat dit jaar is gehaald.

Nawoord

Over het algemeen heeft de stichting een goed financieel jaar neergezet. Dit kwam echter als een 
verrassing, gezien de ingewikkelde situatie die we met de bus hebben ervaren. Door de te hoge kos-
ten voor het verzekeren van een eigen bus, heeft de stichting hem helaas moeten verkopen. Hier-
door zou de stichting ongeveer €2.000,- verliezen. Dankzij het LION is dit verlies gelukkig gehalveerd. 
Verder hebben we ook veel geluk gehad met de externe shows die veel hebben opgeleverd en de ex-
tra schoolshows die zijn gegeven. Deze zorgden voor extra opbrengsten, wat de stichting goed kan 
gebruiken voor investeringen in de toekomst. 
Een minder goede situatie is dat de streeplijst dit jaar voor een groot verlies heeft gezorgd. Met de 
tips die wij en de Kasco aan het nieuwe bestuur hebben gegeven, hopen we dat dit volgend jaar niet 
zo is. 
Ik wens het bestuur van 2019-2020 heel veel succes en plezier met hun jaar.
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Algemeen € 3.900,00 € 2.720,41 Donaties/subsidies € 11.900,00 € 19.260,43
       Administratief en ondersteunend € 600,00 € 570,79        Donaties € 0,00 € 1.158,74
       Afschrijving materiaal € 3.000,00 € 1.437,32        Subsidies € 10.300,00 € 16.500,00
       Vrienden van Rino € 300,00 € 489,73        Vrienden van Rino € 1.600,00 € 1.601,69
       Streeplijst verlies € 0,00 € 222,57 Inkomsten shows € 17.085,00 € 22.585,24
Bestuur € 10.175,00 € 10.775,00        Externe shows € 3.000,00 € 5.904,64
       Bestuursuitjes € 175,00 € 175,00        Interne shows € 1.485,00 € 2.000,00
       Bestuursvergoeding € 10.000,00 € 10.600,00        Scholen € 12.600,00 € 14.680,60
Boetes € 0,00 € 205,65 Liquidaties € 6.890,93 € 5.510,93
Commissies € 5.590,93 € 7.197,99 TOTAAL € 35.875,93 € 47.356,60
       Webcie € 0,00 € 0,00
       DUSC € 300,00 € 399,89
       Youtubecie € 4.260,93 € 6.071,32
       M&O € 500,00 € 225,43
       Taskforce diversiteitsplan € 500,00 € 484,90 INKOMSTEN € 35.875,93 € 47.356,60
       Overig € 30,00 € 16,45 UITGAVEN € 35.805,93 € 42.963,82
Dotaties € 0,00 € 5.903,56 RESULTAAT € 70,00 € 4.392,78
       SAP-rekening € 0,00 € 600,00
       Kosten diversiteitsplanshows (5x) € 0,00 € 980,00
       Youtubecie € 0,00 € 4.323,56
Schade € 0,00 € 25,75
Uitvoering shows € 8.240,00 € 7.765,76
       Brandstof € 1.700,00 € 1.368,85
       Kosten vervoersmiddel € 1.860,00 € 3.008,18
       Overig vervoer € 100,00 € 53,64
       Verbruiksgoederen € 850,00 € 1.048,89
       SAP-rekening € 1.380,00 € 0,00
       Vloeibare stikstof € 2.350,00 € 2.286,20
Vorig jaar € 0,00 € 123,48
       Oude vrijwilligers € 0,00 € 15,00
       Boetes - € 79,50
       Overlegweekend 2018 - € 28,98
Vrijwilligersvegoeding € 5.200,00 € 5.144,63
Werving, opleiding en PR € 2.700,00 € 2.175,34
       Bijzondere reiskosten/conferenties € 500,00 € 90,96
       Borrels € 500,00 € 685,30
       Overlegweekend 2019 € 250,00 € 244,65
       Trainingen/rinomiddagen € 300,00 € 278,15
       Werving studenten € 250,00 € 539,12
       Social Media € 400,00 € 337,16
       Diversiteitstraining € 500,00 € 0,00
Verlies bus € 0,00 € 926,25
TOTAAL € 35.805,93 € 42.963,82

Vaste activa € 2.078,97 Vreemd vermogen € 7.283,56
       Inventaris € 2.071,07        Voorzieningen
       Streeplijst (Inventaris) € 1,80               Diversiteitsshows € 980,00
       Emballage € 6,10               SAP-rekening € 1.980,00
Vlottende activa € 19.581,82               YoutubeCie € 4.323,56
       Contanten € 49,80 Crediteuren € 71,34
       Betaalrekening € 13.532,02 Eigen vermogen € 22.992,02
       Spaarrekening € 6.000,00 TOTAAL PASSIVA € 30.346,92
Debiteuren € 7.515,70
      Subsidie € 6.000,00
      Vrienden van Rino € 390,70
      Scholen € 1.125,00
Rinorekening (debiteuren/crediteuren) € 1.170,43
TOTAAL ACTIVA € 30.346,92

Vaste activa € 2.762,95 Vreemd vermogen € 6.890,93
       Inventaris € 2.449,63        Voorzieningen
       Streeplijst € 274,12               Stikstofrekening 201718 € 1.250,00
       Emballage € 39,20               SAP-rekening € 1.380,00
Vlottende activa € 19.222,85               YoutubeCie € 4.260,93
       Contanten € 32,06        Crediteuren € 0,00
       Betaalrekening € 5.190,79 Eigen vermogen € 18.599,24
       Spaarrekening € 14.000,00 Rinorekening (debiteuren/crediteuren) € 140,63
Debiteuren € 3.645,00 TOTAAL PASSIVA € 25.630,80
TOTAAL ACTIVA € 25.630,80

PASSIVA

Huidige balans Stichting Rino d.d. 31-8-2019

ACTIVA PASSIVA

ACTIVA

Balans Stichting Rino d.d. 31-8-2018

Eindrealisatie 2018-2019 Stichting Rino

UITGAVEN
Begroting 
(1-9-2018)         

Realisatie 
(31-8-2019)

INKOMSTEN
Begroting 
(1-9-2018)         

Realisatie 
(31-8-2019)

Begroting 
(1-9-2018)         

Realisatie 
(31-8-2019)

RESULTAAT


