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Bestuur
Tijdens het afgelopen jaar heeft Stichting Rino voor het tweede jaar op rij een bestuur
met slechts vier in plaats van vijf leden gehad. Deze constructie is dit jaar wederom goed
bevallen qua uitvoering van de bestuurstaken. Alle bestuursleden hebben het afgelopen
jaar hun taken goed uitgevoerd en hebben het jaar afgesloten zonder door Rino
veroorzaakte studievertraging.
De sollicitatie voor het bestuur voor collegejaar 2016-2017 is wederom door een interne
sollicitatiecommissie met (oud-)bestuursleden gehouden met volledige geheimhouding.
Het bestuur heeft de commissie opgedragen indien mogelijk een viermansbestuur te
vormen aangezien dit, naast een nuttigere ervaring voor de bestuursleden, de stichting
€2000 bespaart.

Activiteiten
Tijdens het afgelopen jaar zijn er in totaal 118 activiteiten uitgevoerd, inclusief
schoolshows, marktstands, barbecues en speciale optredens.

Schoolshows
Er zijn dit jaar 75 activiteiten op scholen geweest. Dit aantal is iets lager dan tijdens de
voorgaande jaren maar ligt precies op of zelfs boven het gewenste aantal shows tijdens
het afgelopen jaar, gelet op de beschikbaarheid van vrijwilligers. Er zijn het afgelopen jaar
bovengemiddeld vaak shows met bestuursleden of met twee vrijwilligers geweest,
ondanks inspanningen van de lid intern. Helaas bleek de beschikbaarheid van onze
vrijwilligers sterker afgenomen dan geanticipeerd en waren sommige vrijwilligers niet
bereid hun vrije dagen “op te offeren” voor een showdag. Dit leidde tot een hoge druk
voor de vrijwilligers die wel op show gingen aangezien zij bovenmatig vaak gevraagd
werden of met slechts een andere vrijwilliger op show gingen. Om dit in de toekomst te
voorkomen, wordt er in de toekomst nog strikter omgegaan met het inplannen van
shows.

Externe shows
Door het ontbreken van grote projecten zijn er zoals verwacht minder externe shows
uitgevoerd dan tijdens het voorgaande jaar. Toch zijn er een paar mooie projecten
uitgevoerd, zoals een kortere variant van de theatertour in België, een promotievideo
voor de Nacht van Kunst en Kennis en marktstands in de Tweede Kamer en op een ICTcongres.

Moleculinair
Helaas is de samenwerking met Moleculinair tijdens het afgelopen jaar beëindigd. De
initiatiefnemer van Moleculinair zag de show niet meer in zijn toekomstplannen en heeft
daarom aangegeven niet meer het initiatief te zullen nemen om de show uit te voeren.
Aangezien Rino genoeg activiteiten heeft, is besloten volledig met de show te stoppen.

Alternatieve inkomsten
Vrienden van Rino
Het Vrienden van Rino-initiatief is verder uitgebreid tijdens het afgelopen jaar. In het
afgelopen jaar is de totale jaarlijkse bijdrage van Vrienden gestegen naar ongeveer
€1100.

PR-plan
Voor het begin van het jaar is er een plan uitgewerkt om promotie voor het LION te
leveren in ruil voor financiële ondersteuning. De verwachtingen van dit plan waren echter
volledig anders vanuit beide partijen dus is dit plan niet verder ontwikkeld zoals gehoopt.

Subsidies
In 2017 is ons busje kapot gegaan. Om dit verlies op te lossen en een nieuwe bus aan te
schaffen is er gezocht naar subsidies, onder andere bij de Nederlandse overheid. Omdat
Rino bij geen enkele subsidieverstrekker precies in de goede doelgroep past, is dit helaas
niet succesvol uitgepakt. Wel is er een crowdfundingsactie opgezet om te helpen bij de
aanschaf van de nieuwe bus. Deze actie heeft een paar honderd euro opgeleverd. In
verband met ontwikkelingen binnen de faculteit die op een makkelijkere manier meer
geld opleveren, is er besloten op deze kans in te zetten in plaats van de
crowdfundingsactie.

Werving
Er zijn dit jaar 15 nieuwe vrijwilligers geworven, waarvan er op dit moment 6 actief zijn
(inclusief drie vrijwilligers in het kandidaatsbestuur). De nadruk heeft dit jaar niet gelegen
op zo veel mogelijk vrijwilligers maar op vrijwilligers die actief blijven. Hoewel er nog veel
verbetering mogelijk is, zijn er dit jaar meer vrijwilligers (40%) actief gebleven dan vorig
jaar (<20%).

Lustrum
In april 2017 bestond Rino twintig jaar. Dit lustrum is gevierd met o.a. een almanak, een
lustrumweekend voor vrijwilligers, een familiedag en een barbecue met een reünieaspect. Dit lustrum heeft naast het vieren van een bijzondere gelegenheid ook vrijwilligers
aan de stichting gebonden.

Commissies
De commissies van Rino die dit jaar bestaan hebben, zijn Materiaal & Onderhoud (M&O),
DUSC, de Webcie, de YouTube-commissie, de Almanakcommissie en de
Lustrumcommissie.

Materiaal & Onderhoud
M&O heeft dit jaar zelfstandig gefunctioneerd zonder bestuurslid in de commissie, op
eigen verzoek. Daarnaast heeft M&O meer vrijheid gekregen. In ruil daarvoor was het
bestuur in staat om M&O opdrachten te geven die uitgevoerd moesten worden. Helaas is
hier door M&O niet altijd op gereageerd waardoor sommige opdrachten, zoals een
nieuwe kar, in samenwerking met of zelfs volledig door bestuursleden afgemaakt zijn.
Hoewel dit niet fijn is voor bestuursleden omdat die er niet vanuit konden gaan dat
opdrachten uitgevoerd werden, is er weinig tot geen ontevredenheid geweest vanuit de
commissieleden dus heeft deze constructie het afgelopen jaar prima gewerkt.

DUSC
Deze commissie is het afgelopen jaar samengevoegd met de Lustrumcommissie. Het
DUSC-deel van deze commissie heeft enkele standaardactiviteiten georganiseerd, zoals
het kerstdiner. Verder zijn er weinig activiteiten georganiseerd door DUSC maar zijn
andere activiteiten onder de vlag van de Lustrumcommissie geregeld.

Webcie
De Webcie is het afgelopen jaar niet zeer actief geweest, op het oplossen van dringende
problemen na. Wel is Marcel begonnen aan het bouwen van een nieuwe database. Deze
database is bijna klaar voor gebruik.

YouTube-commissie
De YouTube-commissie is dit jaar niet zeer actief geweest. Er zijn geen video’s
geproduceerd. De commissie zal volgend jaar met een nieuwe samenstelling opnieuw
beginnen.

Almanak-commissie
De almanak-commissie heeft dit jaar een lustrum-almanak gemaakt. Hoewel het moeilijk
was om commissieleden te vinden, heeft de commissie na formatie heel hard gewerkt aan
de almanak en is er een fantastische almanak uitgereikt aan (oud-)vrijwilligers. Volgend
jaar zal deze commissie niet meer bestaan.

Lustrumcommissie
De lustrumcommissie heeft dit jaar activiteiten in het kader van ons vierde lustrum
georganiseerd. De commissie heeft onder andere een lustrumweekend in Schoorl voor
alle vrijwilligers en een familiedag voor vrijwilligers en hun familieleden georganiseerd.
Aangezien deze commissie gekoppeld was aan het lustrumjaar van Rino, zal deze
commissie volgend jaar niet meer bestaan.

