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Inkomsten
Donaties en Subsidies
De verwachting is dat Vrienden van Rino niet veel zal stijgen. Tegelijkertijd zijn er nog een
aantal Vrienden van Rino uit het jaar 17-18 waar de automatische incasso fout was gegaan
en nog niet het geld hebben overgemaakt. Het plan is om de mensen te vragen of ze dat nog
zouden willen doen. Het geld wat wij nog krijgen is te zien bij de post Huidige Balans
Stichting Rino d.d. 31 augustus 2019 > Activa > D
 ebiteuren >
 Vrienden van Rino.
Wij verwachten €6500,- te krijgen aan subsidies. €6000,- verwachten wij te krijgen voor de 10
diversiteit shows die wij gaan uitvoeren. €500,- is aangevraagd en gekregen van Young
Minds om Rino-avonden te organiseren.

Inkomsten shows
Komend jaar worden de prijzen van de shows verhoogd. De prijzen voorheen waren €275,voor het standaardpakket en €50,- per extra show. Dit jaar zal dat €295,- worden voor het
standaardpakket en €50,- per extra show.
Aangezien we komend jaar 10 diversiteit shows moeten uitvoeren en 5 diversiteit shows van
vorig jaar, richten we nu op 55 schoolshows. Dat betekent dat we in totaal 70 shows zullen
moeten uitvoeren. We verwachten daarnaast ook 10 interne shows en 10 externe shows. De
inkomsten van alle shows zijn gebaseerd op gemiddelden van vorig jaar geëxtrapoleerd naar
de verwachte aantal shows.

Liquidaties
Deze inkomsten zijn afkomstig van het overige budget voor de YouTubeCie (€4.323,56) voor
de rest van het academisch jaar, de SAP-rekening(€1.980,-) en de overige subsidie van het
Diversiteitsplan (€980,-).
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Uitgaven
Algemeen
Onder Administratief en ondersteunend vallen onder andere bankkosten en vernieuwing van
kantoorspullen. De verwachting voor het komend jaar is dat deze kosten niet veel veranderen
op een paar kostenposten na.
Volgend jaar staat de post Afschrijving Materiaal bijna op nul euro, dat betekent dat Rino
weer ruimte heeft om geld te investeren. Investeringen voor het jaar 2019-2020 zullen gericht
zijn op de uitstraling en stijl van Stichting Rino.

Bestuursvergoeding
Er is besloten de bestuursvergoeding gelijk te houden t.o.v. vorig jaar. Dit betekent €200,- per
persoon per maand vóór belastingen.

Commissies
Het budget van de MateriaalCie is niet bedoeld om te gebruiken voor het maken van
onderdelen van FP, maar puur bedoeld als motiverend voor de commissie.
Rino draagt klassiek gezien niets toe aan het Rinoweekend, dus is er op het moment geen
budget voor de WeekendCie. Als er blijkt dat de inkomsten in ons voordeel uitvallen, zullen
wij overwegen om te investeren in bindings- en/of trainingsactiviteiten op het weekend.
De KerstCie krijgt zoals normaal €200,- euro voor het organiseren van het Kerstdiner.
Het budget van DUSC is kleiner dan normaal, omdat de evenementen die DUSC normaal
organiseerden opgedeeld zijn naar andere commissies.
Voor de PromoCie geldt hetzelfde als de MateriaalCie. Het budget is alleen voor motivatie.
De commissie M&O en de Taskforce Diversiteit zullen niet meer bestaan, dus zij krijgen geen
budget.

Uitvoering Shows

Toelichting Begroting 2019-2020

Milan Heinsohn Huala

4
Aangezien we meer shows zullen uitvoeren t.o.v. vorig jaar, zullen de meeste kostenposten
bij uitvoering Shows stijgen.
De kosten vervoersmiddelen is berekend m.b.h. het maandtarief van een Leasebus bij Athlon
die al ondertekend is.
De SAP-rekening zijn kosten die afgelopen jaar en het jaar daarvoor niet betaald zijn.
De Vloeibare Stikstof is lager dan het vorige jaar, maar dat komt omdat vorig jaar ook een
deel van het jaar ervoor is betaald.

Vrijwilligersvergoeding
Vrijwilligersvergoeding gaat omhoog aangezien er meer shows zijn. De vergoeding die de
vrijwilligers krijgen voor een showdag blijft hetzelfde t.o.v. vorig jaar, dus €23,- standaard +
€0,10/km (maximaal 100 km) + €5,- per extra show. De vergoeding voor interne shows wordt
€5,-/uur, tenzij er lunch of een barbecue is waarbij ze mee mogen eten, in dat geval zal er
geen vergoeding zijn. Voor externe shows hanteren we het standaard VV als richtlijn, een
extra show staat dan gelijk aan een uur.

Werving, opleiding en PR
Dit jaar is het plan om mee te doen met ShowScience en ScienceMe! en om dat te kunnen
financieren is het budget voor Bijzondere reiskosten/conferenties €800,-.
Aangezien het overlegweekend nogal duur was uitgevallen afgelopen keer, is er besloten om
meer geld vrij te maken voor het overlegweekend.
De subsidie van Young Minds van €500,- wordt gebruikt om de Rino-avonden te financiëren
bij de post Borrels.
De werving vinden wij erg belangrijk en daarom hebben we het budget voor de werving €500,gemaakt. Dit houdt in dat een deel van het geld wordt besteed dit jaar, maar dat een ander
deel alvast klaar ligt voor het volgende jaar.
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