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1. Uitvoer beleidsplan 
 

1.1 Bestuur 

 
Het bestuur van afgelopen jaar stond voor een wat grotere uitdaging dan het jaar daarvoor. In 
plaats van een gebruikelijk vijfmansbestuur werden de taken dit jaar onder vier bestuursleden 
verdeeld. Gelukkig kan ik van ieder van mijn medebestuursleden met trots zeggen zij zich 
allemaal enorm hebben ingezet voor de stichting en altijd hebben gegeven wat nodig was. Het 
was een zeer gevarieerd bestuur met vier verschillende studies, hoewel dit in de planning zo nu 
en dan lastig was, heeft iedereen zijn bestuursjaar met minimale studievertraging afgesloten. Al 
met al ben ik zeer tevreden over het aftredend bestuur. 
 
Naar aanleiding van hoe het viermansbestuur dit jaar heeft gefunctioneerd is ook voor komend 
jaar voor een viermansbestuur gekozen ondanks dat er genoeg aanmeldingen waren. Dit is een 
goede manier om geld te besparen waar het  gehele aankomende bestuur achter staat. De 
sollicitatieprocedure is zoals het jaar er voor discreet verlopen. Ikzelf was geen onderdeel van de 
sollicitatiecommissie omdat een medebestuurslid waar ik veel persoonlijk contact mee had 
solliciteerde. Op die manier zijn eventuele vooroordelen verholpen. 
 

1.2 Aantal activiteiten 

 

1.2.1 Plan 
 

Het plan, naar aanleiding van de geplande hoeveelheid shows aan het begin van het jaar, was om 
afgelopen jaar ongeveer 85 schoolshowdagen (dagen waarop Rino naar een school ging om 
Freezing Physics uit te voeren) te hebben. 
 

1.2.2 Resultaat 
 
Zoals gepland heeft Rino 85 tot 90 schoolshowdagen gehad, wat neer komt op ongeveer 10 per 
maand (zomer en tentamenperiodes niet meegerekend). De totale hoeveelheid bereikte mensen 
was: 17612. Vorig jaar waren er rond de 75 schoolshowdagen, de toename is het gevolg van de 
enthousiaste Leden Extern en Intern. Dit was een hoeveelheid die goed te managen was, maar dit 
is niet per se iets wat an te raden is voor aankomende jaren. Veel van de actieve 
rijders/coordinatoren dan OLIM (oud-lid) zullen zijn, waardoor het moeilijker zal zijn om 
vrijwilligers voor deze shows te vinden. 
 
De shows/activiteiten zijn niet gelijkmatig over onze vrijwilligers verdeeld. De verdeling zag er als 
volgt uit: 

Showfrequentie Aantal vrijwilligers 

20-32 5 

10-19 8 

5-9 11 

1-4 29 
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Houdt bij de showfrequentie rekening dat dit niet alleen om schoolshowdagen gaat. Zoals te zien 
wordt een groot deel van de shows door een klein deel van de vrijwilligers uitgevoerd, waarbij de 
mensen die 10 of meer shows hebben gedaan in 10/13 gevallen aankomend, oud of huidig 
bestuur zijn. Omdat een significant deel van deze groep volgend jaar de stichting verlaat of minder 
actief wordt, zal het moeilijker zijn zijn om shows vol te krijgen. 
 
De externe shows zijn dit jaar erg succesvol geweest: er zijn er in totaal rind de 30 van uitgevoerd. 
Het grootste deel (11 dagen) hiervan was een reeks optredens in Museum boerhaave. Deze shows 
leverde relatief veel geld op en hadden hele lage kosten voor Rino. Een groot deel bestond uit 
terugkerende shows zoals het techniektoernooi en de asml girls’ day. 
 
De show bij Museum Boerhaave waren een enorme finianciele meevaller. Helaas zal dit niet iets 
zijn wat terug komt in het volgende jaar aangezien Boerhaave bezig is met een renovatie. Wat wel 
resultaten heeft geboekt voor komende jaren is de hulp bij het tv-programma “Professor Nicolai 
en Doctor Beckand”. Voor dit programme hebben wij enkele televisie-waardige experimenten 
uitgevoerd waar de regie van het programma zeer tevreden mee was. Dientengevolge zijn we 
meerdere keren gevraagd en is er een grote kans dat we voor aankomende zeizoenen ook 
gevraagd zullen worden. Het “vasthouden” van dit soort bedrijven is iets waar onze Lid Extern erg 
goed in was. 
 
Verder waren vijf van de externe shows de theatershows die in het kopje “Externe shows” 
besproken zullen worden. 
 

1.3 Externe shows 
 

1.3.1 Plan 
 
Er waren drie bijzondere shows/showreeksen gepland voor afgelopen jaar: de Battle van Baarle, 
de Belgie theatershows en de TEMI theatershows. 

 
1.3.2 Resultaat 

 
De Battle van Baarle was een proefversie voor de Belgie theatershows. Deze shows zijn uitgevoerd 
voor Vlaamse scholieren en zijn een groot succes geweest. De show is bruikbaar voor 
aankomende jaren en kan dus herhaald worden. Het enige wat beter had gekund is de is de winst 
die er op deze shows is gemaakt. Het bedrag wat we hier voor kregen was hetzelde als bij een 
schoolshow. Het feit dat er met deze vijf showdagen alleen al 5000 kinderen zijn bereikt maakt 
dit goed. 
 
De TEMI theatershows zijn helaas afgeblazen. De tijd en moeite die het gekost zou hebben om dit 
project op te zetten zou niet hebben opgewogen tegen wat we er voor terug zouden hebben 
gekregen. Het project is op tijd stil gezet zodat er niet te veel tijd in heeft gezeten. 
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1.4 Alternatieve inkomsten 

 

1.4.1 Plan 
 
Er waren twee ideeen voor alternatieve inkomsten: de Vrienden van Rino en het PR-plan. 

 

1.4.2 Resultaat 
 
Allereerst de Vrienden van Rino. Dit zijn mensen die de stichting een warm hart toedragen en 
daarom bereid zijn de stichting jaarlijks een bedrag van 25-50 euro te doneren. Tot nu toe heeft 
dit voor tenminste 700 euro aan jaarlijkse inkomsten gezorgd van tenminste 15 donateurs. Dit is 
een bedrag wat nog zal groeien. 
 
Het PR-plan was een plan waarmee Rino publiciteit voor de universiteit verzorgde in ruil voor 
een vergoeding. Na lang overleg is het plan nu doorgeschoven naar aankomend jaar in een 
andere vorm, namelijk diversiteit promoten voor de universiteit in ruil voor een vergoeding. Dit 
plan moet nog verder worden uitgewerkt. 
 
 

1.5 Werving 

 

1.5.1 Plan 
 
Grotendeels de wervingsplannen overnemen van voorgaande succesvolle jaren. Vooral werven 
bij Natuur- en Sterrenkunde. Activiteiten als het eerstejaarsweekend van De Leidsche Flesch, 
een volledige Freezing Physics show voor de eerstejaars en de maandagmiddagshows blijven we 
doen. Verder de Facebookpagina van Rino blijven gebruiken. 
 

1.5.2 Resultaat 
 

Wederom was het een fantastische werving, met wel 20-25 nieuwe vrijwilligers. We hebben 
vooral bij Natuur- en Sterrenkunde geworven, de meeste nieuwe vrijwilligers zijn dus Natuur- en 
Sterrenkunde studenten. Toch hebben we van elk van de overige studies ook een aantal 
vrijwilligers erbij gekregen, zelfs een rechten-student. 
 
Verder was er een (niet-verplichte) Freezing Physics show gepland in het rooster van de 
eerstejaars Natuur- en Sterrenkunde studenten. Een degelijk aantal eerstejaars kwam opdagen, 
deze show gaf ze een goed beeld van wat ze kunnen verwachten als ze zelf bij Rino gaan. Ook 
hebben we de kans gehad om in een van de eerste weken als lunchlezing op te treden. 
 
Zoals altijd waren de maandagmiddagshows een grandioos succes. Er ging geen maandag voorbij 
zonder dat er talloze eerstejaars de proeven van Rino kwam bekijken. Ook de viewers en het ijs 
waren erg populair. 
 
Tot slot werden er regelmatig foto’s geplaatst op de Facebookpagina. 



Jaarverslag Stichting Rino 2015-2016  Brin Verheijden 

17 september 2015 

 

 

1.6 Commissies 

 

1.6.1 Plan 
 
De commissies actief en gezellig houden om sociale cohesie te kweken en als opstapje tot 
bestuur te gebruiken. 
 

1.6.2 Resultaat 
 
De meeste commissies zijn in zijn algemeenheid prodcutief geweest. De YouTube-comissie, 
DUSC en de Baarletaskforce hebben gedaan wat ze moesten doen.  
 
De Webcie functioneerde goed, maar het is belangrijk dat er ook door komende besturen actief 
naar informatici/programmeurs gezocht blijft worden, anders kan deze comissie uitsterven. 
 
Physicie is een enkele keer gebruikt, alle leden gaan in het buitenland studeren dus deze is 
opgeheven. 
 
Voor moleculinair is intussen een contract getekend waarin de afpsraken besproken in eerdere 
RVT-vergaderingen in staan verwerkt. Samengevat is dit een verdeling van kosten, inkomsten en 
verantwoordelijkheden. Het belangrijkste punt is dat winst zo gebruikt kan worden dat zowel 
Rino op zich als (W)etenschap in de keuken er op vooruit gaan. 
 
Met M&O was een meningsverschil over een reeks miscommunicaties tussen bestuur en 
commissie, dit zal in iets meer detail besproken worden in “Problemen van afgelopen jaar”. 


