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Als gevolg van de coronacrisis gaat Rino onzekere tijden tegemoet. Dit jaar zullen minder 

shows gegeven kunnen worden dan normaal, wat uiteraard gevolgen heeft voor de 

inkomsten dit jaar. Het is dus ook onwaarschijnlijk dat Rino dit jaar positief uit zal uitkomen. 

Inkomsten 

Donaties en Subsidies 

We hopen de groei in de hoeveelheid Vrienden van Rino dit jaar door te zetten door 10 nieuwe 

Vrienden erbij te krijgen. We verwachten om €2.300,- totaal als donaties te ontvangen van de 

Vrienden van Rino. 

Deze zomer is een subsidie van YoungMinds verkregen met een bedrag van €400,-. Deze 

zou eigenlijk gebruikt worden voor ‘Skills met Rino’ waarbij Rino’ers leren om te gaan met 

moeilijke situaties in klaslokalen, maar het is niet zeker of dit door zal gaan dit jaar. 

 

Inkomsten shows 

Dit jaar zullen de prijzen voor de shows weer worden verhoogd. De nieuwe prijs voor het 

standaardpakket is €325,- met €40,- per extra show. Vorig jaar was dit €295,- voor het 

standaardpakket en €50,- per extra show. De kosten voor vervoer zullen dit jaar €10,- per 25 

kilometer bedragen vanaf 75 km. De prijzen van de andere shows blijven gelijk. 

We verwachten 30 standaard shows op middelbare scholen te kunnen geven en 10 externe 

shows (shows buiten de Universiteit en middelbare scholen). Er zullen waarschijnlijk geen 

interne shows en Diversiteitshows plaatsvinden dit jaar. 

Liquidaties 

Dit jaar wordt een bedrag van €1266,41 geliquideerd. Dit bedrag bestaat uit twee delen: 

• De stikstofkosten van het jaar 2019-2020 worden dit jaar betaald. Een bedrag van 

€766,14 wordt doorgeschoven van vorig jaar en gebruikt om de factuur te betalen. 
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• In het jaar 2019-2020 was een YoungMinds subsidie van €500,-  verkregen. In 

verband met de coronacrisis kon hier geen gebruik van worden gemaakt. Dit geld 

wordt komend jaar geïnvesteerd in activiteiten binnen Rino die, waar mogelijk, aan 

de doeleinden voldoen van de originele subsidieaanvraag. 

Uitgaven 

Algemeen 

De administratieve en ondersteunende kosten zullen niet veranderen ten opzichte van vorig 

jaar. 

De inventaris van Rino bedraagt nu zo’n €600,-. Dit jaar gaat zal er geïnvesteerd worden in 

nieuw groot showmateriaal waardoor er €400,- extra zal worden afgeschreven. We 

verwachten dit over 5 jaar uit te schrijven waardoor de inventaris zo’n €2600,- bedraagt aan 

het eind van dit jaar. 

De kosten van Vrienden van Rino zijn geheel voor het SEPA incassocontract bij ABN Amro. 

Normaal gesproken zou er een eindejaars barbecue plaatsvinden, maar deze gaat nu 

waarschijnlijk niet door. 

 

Bestuursvergoeding 

Dit jaar zal de Bestuursvergoeding op een andere manier worden uitbetaald dan de 

voorgaande jaren. De Bestuursvergoeding zal dalen, maar de bestuursleden zullen ook op 

andere wijzen vergoed worden in de vorm van Bestuursuitjes/Trainingen. 

In plaats van €200,- per persoon per maand zal elk lid per maand €100,- 

vrijwilligersvergoeding krijgen en €15,- om te besteden binnen Rino. Verder wordt per lid €20,- 

per maand geïnvesteerd in trainingen en bestuursuitjes (€1.000,- totaal, er wordt gerekend 

met 10 maanden in een jaar). 

 

Commissies 
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Dit jaar zal er veel geïnvesteerd worden in nieuw materiaal. Het budget van de MateriaalCie 

(€250,- ) is vooral bedoeld voor vervanging van klein materiaal. Dit is nodig om volgend jaar 

shows te kunnen leveren met een hoge kwaliteit. Een klein deel van het budget mag worden 

gebruikt om de leden te motiveren door ze samen te laten eten of een uitje te regelen.  

Dit jaar zullen het Rinoweekend, kerstdiner en Familiedag niet fysiek kunnen plaatsvinden 

waardoor de WeekendCie, KerstCie en FamilieDagCie geen budget krijgen. 

DUSC zal een klein budget krijgen om eventueel activiteiten te organiseren voor kleine 

groepjes Rino’ers.  

Dit jaar wordt de PromoCie opgericht wiens doel het is om Rino te promoten op social 

media. Het gaat hierbij niet om promotie tijdens de werving. De PromoCie krijgt een budget 

van €250,- om hierin te investeren. 

 

Uitvoering Shows 

Onder Kosten Vervoersmiddel vallen de kosten van de leasekosten van de bus die in totaal 

€6.750,- bedragen, waarvan €1.000,- begroot is voor eventuele schade. 

De kosten van de Brandstof, Verbruiksgoederen, Vloeibare stikstof en de 

Vrijwilligersvergoeding zijn allemaal berekend aan de hand van de voorspelling van de 

hoeveelheid shows. Onder de post Verbruiksgoederen vallen enkele materialen nodig voor 

de shows zoals bananen, cherry tomaatjes en kurken. Een deel van Vloeibare stikstof  wordt 

gebruikt om vloeibare stikstof van het jaar 2019-2020 te betalen (€766,14 voor 40 shows). 

De vrijwilligersvergoeding blijft onveranderd ten opzichte van vorig jaar: een vrijwilliger krijgt 

€23,- per standaard showdag (3 shows) + €5,- per extra show en €0,10 per kilometer. Voor 

een interne show geldt €5,- per show, tenzij de vrijwilliger mee kan eten bij een barbecue of 

lunch. In dat geval krijgt de vrijwilliger geen vergoeding. Voor externe shows geldt de 

standaard vrijwilligersvergoeding als richtlijn waarbij een uur als extra show telt. 

Werving, Opleiding en PR 

Onder Bijzondere reiskosten/conferenties vallen onder andere de drie conferenties 

ShowScience, ScienceME en YoungMinds. Deze activiteiten zullen dit jaar waarschijnlijk niet 

doorgaan in verband met de coronacrisis.  
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Hoewel er geen fysieke activiteiten kunnen plaatsvinden in het najaar van 2020, is er een 

kans dat ze in 2021 wel door kunnen gaan. Hiervoor wordt €100,- inbegroot. 

Dit jaar is Rino bereid om €300,- uit te geven aan het overlegweekend waarbij het nieuwe 

bestuurs plannen maakt voor het komende jaar. De rest van de kosten van dit weekend 

worden door de bestuursleden zelf betaald. 

Voor de trainingen van nieuwe Rino’ers is €300,-  begroot. In verband met corona zullen de 

trainingen anders verlopen dan de vorige jaren waardoor de kosten sterk kunnen afwijken 

van de verwachtingen.  

De kosten van de werving zullen net als vorig jaar verdeeld worden over twee boekjaren. Dit 

jaar is €100,-  gebruikt en €300,- wordt apart gelegd voor volgend jaar.  

Opmerkingen 

Passiva 

In het jaar 2018-2019 zijn er 5 Diversiteitsshows die niet zijn uitgevoerd, maar waarvoor Rino 

wel betaald is door het LION. De kosten voor het uitvoeren van deze shows zijn in dat jaar 

gedoteerd. Wanneer deze shows uitgevoerd worden kunnen deze kosten worden 

geliquideerd. 
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