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Inleiding
In dit verslag worden de belangrijkste punten van de financiën van het jaar 2020-2021
toegelicht. Het eindresultaat is veel beter uitgevallen dan verwacht wat grotendeels het
gevolg is van de royale financiële steun vanuit het LION, die €8.000,- bedraagt. Het
uiteindelijke resultaat is een verlies van €85,-. Het jaar 2021-2022 begint met €13.929,78 aan
liquide middelen en een eigen vermogen van €16.480,90.

Uitgaven
Algemeen
Dit jaar was het de bedoeling om RinOS klaar te hebben en de kosten op de inventaris te zetten.
Helaas was er vertraging waardoor er niks nieuws op de inventaris is verschenen. Hopelijk
kan RinOS begin het jaar 2021-2022 worden ingezet.
Tegen de verwachtingen in kon de Eindejaarsbarbecue toch doorgaan waardoor zijn de kosten
van Vrienden van Rino hoger zijn dan verwacht. De aanwezigen die geen VVR (Vriend van Rino)
zijn betalen per entree €7,50 , maar aangezien verreweg de meeste wél VVR waren, moest er
veel gedekt worden door Rino.

Bestuur
Dit jaar is overgestapt naar een nieuwe bestuursvergoeding. Nu wordt er per persoon per
maand €100,- direct uitbetaald, €15,- binnen Rino betaald en €20,- op de bestuursuitjes/trainingenpost gezet.
Dit jaar waren er weinig Rinoactiviteiten waardoor sommige bestuursleden nog veel geld op
hun Rinorekening hebben wat op hun Rinorekening blijft en nooit wordt uitbetaald. Het geld
van de bestuursuitjes-/trainingenpost is besteed aan Newheroes (een online trainingplatform
voor persoonlijke ontwikkeling) en enkele etentjes.
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Boetes
In de zomervakantie van 2020 waren er twee maanden aan loonheffingen niet aangegeven
waardoor er een boete betaald moest worden. Verder zijn er geen boetes.

Commissies
Ondanks de coronamaatregelen hebben commissies toch enkele activiteiten kunnen
organiseren waar wij heel dankbaar voor zijn. De MateriaalCie heeft wat nieuw materiaal
gekocht en oud materiaal gerepareerd, de KerstCie heeft een kerstpakket rondgebracht, de
PromoFilmCie heeft gewerkt aan promotiefilmpjes van Rino, DUCS heeft talloze online
activiteiten georganiseerd en ook nog een fysieke voetbalwedstrijd en de IJsCie heeft
geëxperimenteerd met ijs.

Uitvoering shows
Aan het eind van het jaar zijn er toch nog enkele shows geweest waardoor er wat extra
inkomsten zijn. De uitgaven waren heel ruim inbegroot waardoor de uiteindelijke uitgaven
een stuk lager uitkomen.
Er was afgesproken dat Rino niet hoeft te betalen voor stikstof dat gebruikt is in de eerste
helft van het jaar. Het is nog onduidelijk of er een stikstofrekening komt voor het jaar 20202021.

Werving, opleiding en PR
Er is besloten dat Stichting Rino meer betaald voor het overlegweekend dan eerst begroot
vanwege de hogere kosten en een lagere bestuursvergoeding.
Zoals al genoemd bij de halfjaarlijkse vergadering, hebben de nieuwe showshirts een eigen
inventaris. Dit houdt in dat er bij wordt gehouden hoeveel shirts we nog hebben en wat de
waarde daarvan is. Dit jaar zijn er 23 van de 75 shirts weggegeven.
Dit jaar heeft de wervingscommissie ijs gemaakt voor de EL CID waarvoor zij betaald kregen.
Er is besloten om deze inkomsten voor de wervingscommissie te rekenen zodat zij meer
geld kunnen besteden aan activiteiten.
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Inkomsten
Steun Lion
Het LION heeft dit jaar €8.000,- geleverd aan Stichting Rino zodat wij het jaar 2021-2022
kunnen beginnen zonder financiële problemen. Tegenover de steun staat een tegenprestatie:
promotiefilmpjes voor Rino die het LION ook mag gebruiken voor hun eigen promotie. De
PromoFilmCie heeft het grootste deel van het materiaal al gefilmd en zal binnenkort
beginnen met het monteren.

Donaties
De nieuwe showshirts zijn volledig gesponsored door Universiteit Leiden (Faculty of Science
afdeling Communication & Marketing).

Shows
Aan het begin en het eind van het boekjaar zijn er enkele shows geweest waardoor er toch wat
inkomsten zijn buiten de donaties en subsiedies om. Buiten normale shows hebben wij ook
geholpen bij de diploma-uitreikingen van Universiteit Leiden door rook te verzorgen voor
foto’s. Dit is niet een standaard show die wij doen, maar het gaf wel veel inkomsten.
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