
Financieel Jaarverslag 2015-2016 

  
Voor u ligt het financieel jaarverslag van het bestuursjaar 2014-2015. Dit verslag bestaat uit 
de begroting en de realisatie voor het afgelopen boekjaar, plus een korte toelichting over de 
behaalde resultaten.  
 

Toelichting op de realisatie per post 
 

Uitgaven 

 

Brandstof: De kosten voor de brandstof zijn hoger uitgevallen dan vorig jaar vorig jaar waren 
de gerealiseerde kosten €1649.90, dit jaar €2167.47. Dit komt doordat er meer gereden is 
dit jaar, doordat we meer show hadden.  
 

Overig vervoer: Hier vallen allerlei kosten over aan vervoer die niet direct de kosten van het 
vervoersmiddel zijn, maar wel noodzakelijk waren om het showteam op locatie te krijgen. 
Onder andere valt tol en vermaak aan boord ( cd’s) hier onder.  
 

Vloeibare Stikstof: Deze post is niet anders uitgevallen dan verwacht. We hebben hier iets 
minder geld aan uitgegeven dan begroot omdat we bij de begroting het bedrag ruim hadden 
genomen.  
 

Boetes Vervoer: Hier vallen boetes onder voor door rood rijden. 
 

Kosten Vervoersmiddel: Hier vallen alle kosten onder die gemaakt zijn aan ons 
vervoersmiddel. Dit zijn de wegenbelasting, de APK keuring, de verzekering en het huren 
van een busje wanneer er twee shows tegelijk ingepland waren. 
 

Verbruiksgoederen: Dit zijn o.a. de kosten voor de ingrediënten  voor het ijs maken en 
overige goederen die nodig zijn voor het uitvoeren van de shows. 
 

M&O: Materiaal en onderhoud heeft wat geld uitgegeven aan materiaal.. 
 

DUSC: DUSC heeft enkele uitjes georganiseerd, waaronder ons jaarlijkse kerstdiner en het 
paasontbijt, beiden open voor alle vrijwilligers. DIt jaar zijn de kosten hoger uitgevallen dan 
begroot dit komt doordat, we een luxe kerstdiner hadden en heel veel actieviteiten. 
 

WebCie: De WebCie is verantwoordelijk voor het onderhouden van en bouwen aan de ICT-
systemen van de stichting.  
 

Overige: Hier valt alle uitgaven onder voor de commissie, behalve M&O en DUSC.  
 

Trainingen / Rinomiddagen: Hieronder vallen de kosten direct gemaakt voor het organiseren 
van de trainingsmiddagen en de Rinomiddagen.  
 



Werving Studenten: Hieronder vallen allerlei wervingsactiviteiten, zoals het geven van gratis 
shows bij studievereniging De Leidsche Flesch om studenten enthousiast te maken voor de 
stichting. Ook valt hier de kosten voor de viewers onder. 
 

Werving Bedrijven: Dit was bedoeld voor de werving van klanten voor externe shows. Het 
bleek echter lastig om dit te doen en de methodes die we vonden kosten geen geld.  
 

Bijzondere Reiskosten / Conferenties: Dit jaar zijn er vrijwilligers naar IJsland gegaan om ons 
te vertegenwoordigen bij Show Science 

 

Overlegweekend: Dit jaar hebben we weer het overlegweekend georganiseerd op de 
universiteit in plaats van dat we hiervoor een huisje hebben afgehuurd. 
 

Borrels: Hieronder valt de eindejaars borrel van de stichting.  
 

Vrijwilligersvergoeding: Dit jaar is er meer uitgegeven aan vrijwilligersvergoeding dan vorig 
jaar en meer dan begroot. Dit komt doordat we een nieuwe berekening voor het bepalen 
van de VV waardoor het kilometer afhankelijk werd, echter hadden we er geen limiet 
opgezet waardoor de verre show veel VV werd uitgekeerd.  
 

Administratief en Ondersteunend: Dit is een post voor allerlei kosten, zoals de kosten voor 
het internetbankieren en de webhosting voor onze website. Deze is hoger uitgevallen dan 
begroot doordat, er meer dingen ondervielen dan had verwacht.  
 

Afschrijving Materiaal: De waardevermindering op onze inventaris. 
 

Vervallen debiteuren: Dit zijn uitgaven aan het opschonen van onze 
debiteurenadministratie, waar nog wat debiteuren instonden waarvan de tegoeden 
hoogstwaarschijnlijk niet zouden worden uitgekeerd. 
 

Bestuursbezoldiging, Bestuursuitjes & Administratieve Boetes: In begroot staat voor de 
bestuursgelden een bedrag van €2000,- bruto p.p. per jaar. Er is dit jaar ook nog een 
administratieve boete geweest  
 

Vorig jaar; boetes & niet betaalde rekeningen:  Er waren geen boetes of niet betaalde 
rekeningen van vorig jaar.   
 

Dotaties bestuursbezoldiging en vervoersonderhoud: Dit jaar is er gedoteerd  voor kosten 
aan reparaties en vervoersonderhoud voor komende jaren om de kosten over de boekjaren 
beter te verdelen. 
 

Donaties:  DIt jaar heeft hebben vrijwilligers geld verzamelt voor een donatie aan serious 
request. 
 

Wetenschap in de keueken: Dit is een nieuwe show die dit jaar is opgezet met samenwerking 
van stichting Moleculinair. Hier is een aparte post van gemaakt, omdat in de overeenkomst 
met Moleculinair staat dat de geldstromen van deze show via stichting RIno gaan, maar ze 
wel een overzicht van willen hebben.  



Schade: Dit jaar zijn er meerdere vloeren beschadig tijdens uitvoeringen van show. Een paar 
daarvan waren onze schuld waardoor wij ook voor de reparaties betalen.  
 

Vrienden van RIno: Dit jaar is er geprobeerd om een extra inkomstenbron op te zetten.  
Deze inkomstenbron zou bestaan uit jaarlijkse donaties van “vrienden van RIno” ehter doen 
we dit via een automatisch incasso wat geld kost. Alle vrienden van Rino mogen ook hun 
naam en handtekeniing op een “ere muur” zetten.  
 

Inkomsten 

 

Inkomsten scholen: Dit jaar zijn er meer schoolshows gegeven dan vorig jaar. Onze 
voorspelling voor de hoeveelheid show van dit jaar bleek goed te kloppen, waardoor we 
ongeveer hebben ontvangen wat we hadden begroot. 
 

Inkomsten interne evenementen: Dit jaar hebben we deze post niet gebruikt, doordat we 
onze activiteiten in andere groepen hadden gedeeld. Namelijk in schoolshow ijsmaken en 
externe/ commerciële evenementen en de laatste twee zijn geboekt onder inkomsten 
externe evenementen.  
 

Inkomsten externe evenementen: Dit jaar heeft de stichting heel veel binnengehaald aan 
externe evenementen. Dit komt onder andere door de vele speciale dingen die dit jaar zijn 
uit gevoort en doordat een deel van de interne evenementen nu ook hier onder vallen.  
 

Liquidaties bestuursbezoldiging, voorzieningen: Dit zijn inkomsten uit het liquideren van 
reserveringen van afgelopen jaren.  
 

Vorig jaar: Dit jaar is er geen geld binnengekomen wat eigenlijk vorig jaar in de boekhouding 
had moeten staan. 
 

Rente Spaarrekening: De rente op onze spaarrekening is een onder het begrote bedrag 
doordat we dit jaar meer geld op de betaalrekening hebben gehouden om problemen te 
voorkomen zoals saldotekort op onze betaalrekening. Ook hebben wij een tijd geen toegang 
gehad tot de internetbankieren waardoor we het geld niet konden verplaatsen.  
 

Verkoop Vesten: Dit jaar heeft de stichting een nieuwe voorraad vesten aangeschaft. 
Hiervoor betalen vrijwilligers. De vesten zijn ingeboekt als bezit van de stichting, dus de 
kosten staan voor de inkoop van de vesten staan onder afschrijvingen materiaal. 
 

Donaties: Dit jaar hebben we een paar donaties gekregen waarvan die van dhr. Peter Kes( 
€350) de grootste was.  
 

Wetenschap in de keueken: Dit is een nieuwe show die dit jaar is opgezet met samenwerking 
van stichting Moleculinair. Hier is een aparte post van gemaakt, omdat in de overeenkomst 
met Moleculinair staat dat de geldstromen van deze show via stichting RIno gaan, maar ze 
wel een overzicht van willen hebben.  
 

Resultaat 
 



Dit jaar heeft de stichting een positief resultaat geboekt bedragende €956.79. Dit komt 
vooral doordat er actief is gezocht naar extra activiteiten waar we geld aan konden 
verdienen. 
 

Toelichting op de eindbalans per post 
 

Activa 

 

Inventaris: De inventaris is in waarde gedaald. DIt komt doordat we dit jaar geen grote 
aanschaffingen hebben gedaan voor de inventaris 

 

Bankrekening, spaarrekening: De girale tegoeden van de stichting zijn lichtelijk geslonken 
omdat er nu meer waarde zit in de debiteurenrekening. 
 

Kas: Dit jaar ligt er iets minder in kas dan voorheen. Dit komt doordat er door RIno contant 
is voorgeschoten, maar terug betaalt is door een storting op de betaalrekening.  
 

Debiteuren: Debiteuren zijn veelal scholen, die vaak pas in het nieuwe schooljaar facturen 
gaan betalen door hun financieringscyclus.  
 

Voorziening Onderhoud Vervoersmiddelen: Deze voorziening is toegenomen in waarde 
omdat er aan ons vervoersmiddel weinig reparatiekosten zijn geweest afgelopen jaar. 
 

Voorziening bestuursbezoldiging:  Er zijn dit jaar geen grote donaties geweest om geld de 
kant te kunnen zetten voor de bestuursbezoldiging van volgend jaar.  
 

Crediteuren: Dit bedrag is flink hoger dan vorig jaar omdat veel van de uitkeringen aan 
vrijwilligers pas gedaan zijn na de sluiting van het boekjaar. Dit is gedaan omdat enige 
correcties die gedaan zouden kunnen worden bij de eind jaarlijkse kascontrole nog invloed 
zouden kunnen hebben op uit te keren bedragen.  
 

Streeplijst: Deze post omvat de cumulatieve waarde van de voorraad en de gestorte 
tegoeden van vrijwilligers. 
 
 

Raoul van Kats 

Penningmeester 2015-2016 

 


