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Inleiding

In dit verslag wordt teruggekeken op het bestuursjaar 2020-2021 van Stichting

Rino. Hierin zullen wij naar de algemene gang van zaken en bijzondere situaties

kijken zoals de coronacrisis. Verder zullen we ook kort terugkijken op de doelen

van het jaar 2020-2021 en evalueren of deze behaald zijn.

Bestuur 2020-2021

Het  was  een  heel  erg  bijzonder  jaar  voor  het  bestuur  met  een  hele  grote

uitdaging. Er moest voor gezorgd worden dat Stichting Rino deze moeilijke tijden

goed door kon komen. Dat was voor een heel nieuw bestuur zonder ervaring een

ontzettend  grote  taak,  vooral  omdat  het  de  grootste  deel  van  de  tijd  niet

toegestaan was om fysiek af te spreken of te vergaderen. Dit heeft wel voor veel

druk en stress voor de bestuursleden gezorgd. We hebben het doorstaan dus het

bestuur mag trots op zichzelf zijn.

Activiteiten 

Door covid-19 was het helaas niet mogelijk om een groot aantal aan shows uit te 

voeren. Daardoor is het niet gelukt om de doelen voor het afgelopen jaar te 

behalen omdat Corona het hele jaar heeft beïnvloed. Dit jaar zijn er in totaal 

maar 14 activiteiten geweest, waarvan 10 Freezing Physics school shows en 4 

interne shows. 

Scholen

Er waren dit jaar veel meer shows gepland waarvan wij helaas een groot deel 

hebben af moeten zeggen in verband met het coronavirus. De shows die wel 

doorgingen waren een succes en we hebben hiermee ongeveer 1000 mensen 

kunnen bereiken. 

Hoewel er weinig shows waren, heeft dit niet de reputatie van Rino geschaad 

aangezien er al veel shows gepland zijn voor het nieuwe jaar.
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Vrijwilligers

Werving & Training

Hoewel dit jaar een heel erg moeilijk jaar was wat shows en bijeenkomsten 

betreft is het ons wel gelukt om 13 Rino’ers te trainen. Door een hele sterke 

werving hadden wij zelfs meer inschrijvingen die wij door de corona 

omstandigheden niet hebben kunnen trainen. Van de 13 Rino’ers die we wel 

hebben getraind heeft een groot deel zelfs nog een show kunnen geven en zijn 

ook actief binnen Rino geworden. 

Commissies

De commissies zijn dit jaar, zoals de meeste andere activiteiten, vooral online 

actief geweest waardoor er helaas niet zo veel mogelijk was. Ondanks de 

moeilijke tijden heeft vooral DUSC ontzettend veel leuke online activiteiten en 

zelfs een fysieke activiteit organiseert die bij de vrijwilligers heel goed 

aansloegen. Verder is een nieuwe commissie opgericht in 2020-2021, de 

PromoFilmCie, die meerdere promotiefilms maakt voor zowel de scholen als ook 

voor de werving van Rino’ers. 

Financiën

Dit jaar konden de meeste shows niet doorgaan waardoor Stichting Rino heel 

weinig inkomsten had, maar wel veel vaste uitgavens zoals de huur van de bus. 

Gelukkig hebben we in deze moeilijke tijden financiële steun van het LION 

gekregen waardoor het voortbestaan van Rino voor komend jaar gezekerd is. 

Verder hebben we veel steun van de Rino’ers zelf gekregen door de Vrienden 

van Rino.

Een uitgebreid verslag is door de penningmeester opgesteld waarin meer op alle 

financiële ontwikkelingen in wordt gegaan.

Covid-19

In het begin van het jaar 2020-2021 waren er een aantal shows gepland met een

aantal aanpassingen om de shows zo corona veilig mogelijk te houden. Er werd 

bijvoorbeeld geen ijs meer gemaakt en we hebben afstand gehouden van alle 

scholieren. Toen ook deze shows na een tijdje niet meer door mochten gaan, 

hebben wij als bestuur vooral geprobeerd om de vrijwilligers actief te houden 

door veel online activiteiten te organiseren.
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De situatie lijkt nu langzaam weer beter te worden waardoor we aan het eind

van het jaar nog een aantal shows hebben kunnen geven. Wij hopen op een

succesvoller volgend jaar.

Doelstellingen 2020-2021

Stabiliteit en basis opbouwen

Een van de grootste doelen was om het aantal vrijwilligers te verhogen en deze 

bij Rino betrokken houden. Het is zelfs in dit moeilijke jaar gelukt om een aantal 

actieve vrijwilligers te werven waardoor we toch voor stabiliteit hebben kunnen 

zorgen. Daarnaast hebben we 7 nieuwe Vrienden van Rino erbij gekregen.

Kwaliteit hooghouden

Door weinig shows is het niet gelukt om de kwaliteit van de shows te verbeteren 

omdat er te weinig feedback was. 

Gezelligheid en sfeer

Een ander doel was het om de nieuwe vrijwilligers (en ook de oude vrijwilligers) 

betrokken te houden bij Rino en voor een gezellige sfeer binnen Rino te zorgen. 

Met behulp van online activiteiten en zelfs nog twee fysieke afsluitende 

activiteiten is dat gelukt.

Afsluiting

Het afgelopen jaar 2020-2021 is zeker een bijzonder jaar geweest waarin we veel

hebben meegemaakt. We hebben problemen die wij tegen zijn gekomen kunnen 

oplossen en hebben zelfs nog een deel van onze doelen gehaald. Verder hebben 

we er voor gezorgd dat het komende bestuur Rino weer goed uit de crisis kan 

voeren en hebben wij veel vertrouwen in het nieuwe bestuur en het nieuwe jaar. 

We wensen het bestuur van 2020-2021 erg veel succes en hopen dat Stichting 

Rino altijd excellente wetenschapscommunicatie blijft uitvoeren.
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