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Uitgaven 
Algemeen: We verwachten dit jaar €500,- euro uit te geven aan administratief en ondersteunend, 

want dit jaar zal er geen verhuizing van de Rino kamer plaats hoeven vinden. We rekenen ook €500,- 

voor de vrienden van Rino voor een barbecue en we zullen dit jaar ongeveer €1100,- euro aan 

afschrijvingskosten hebben. 

Bestuur: In 2020-2021 is besloten dat ieder bestuurslid voor diens werk in het bestuur maandelijks 

€100,- vrijwilligersvergoeding uitbetaald krijgt en €15,- krijgt om te besteden binnen Rino. Voor een 

bestuur bestaande uit vijf mensen kost dit over de volledige tien werkmaanden €5.750,-. Verder is er 

€200,- per bestuurslid begroot voor trainingen en/of uitjes, wat neerkomt op een totaal van €1000,-. 

Commissies 
De MateriaalCie zal dit jaar een kleine bijdrage krijgen van €100,-. Wij verwachten wegens de grote 

aankopen van volgend jaar geen grote uitgaven te maken voor deze post dit jaar. 

De WeekendCie krijgt dit jaar geen geld van Rino. Wij hebben als bestuur besloten dat de volledige 

kosten van het weekend over alle deelnemende Rino’ers verdeeld zal worden. 

De KerstCie krijgt dit jaar een bedrag van €200,- met het idee dat er net als afgelopen jaar een eigen 

bijdrage aan de aanwezigen gevraagd zal worden. 

De PromofilmCie krijgt geen budget en zal dit jaar hopelijk het product afronden. 

We willen dit jaar een PromoCie oprichten met de taak om posters en ander promotie materiaal te 

ontwerpen. Hiervoor is €150,- begroot. 

Voor Dusc zal dit jaar €70,- begroot worden. Dusc zal zich vooral richten op gezelligheidsactiviteiten 

die geen geld kosten en op activiteiten met een kleine bijdrage. 

De IJsCie gaat alleen ijslunches organiseren en krijgt dus geen budget toegewezen, omdat de kosten 

hiervan over de deelnemende Rino’ers verdeeld zal worden. 

Er wordt geen FamiliedagCie opgericht.  
 

Er wordt geen LustrumCie opgericht.  
 
Er wordt geen AlmanakCie opgericht. 
 
Proefontwikkeling is een toegevoegd concept op de begroting met als doel om Rino’ers de kans te 
geven om nieuwe proeven te ontwikkelen voor marktstands en ze iets meer creatieve vrijheid te 
geven om ons aanbod aan proeven te verbreden. Hier zal nog een protocol voor opgesteld worden. 
Er is hier €200,- voor begroot. 
 

Schade 
Wij hebben €100,- begroot voor schade. Hiervan is €50,- voor wanneer de bus uiteindelijk bij het 

leasebedrijf ingeleverd moet worden voor de schade aan de binnenkant en €50,- voor toevallige 

schade. 

 

 



Uitvoering Shows  
De Kosten Vervoersmiddel bestaan uit €5.750,- leasekosten van de bus. 

Voor overig vervoer is €100,- begroot voor wanneer een Rino’er toevallig met bijvoorbeeld het OV 

naar een show zou moeten. Kosten voor het huren van een externe bus zal doorberekend worden 

aan de klant. 

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

berekend aan de hand van de voorspelling van het aantal shows. Wij hebben dit jaar de berekening 

van de vrijwilligersvergoeding met €1,50 per persoon omhoog gedaan, zodat de coördinator hier iets 

lekkers voor het showteam van kan kopen. Met dit idee willen wij meer waardering voor de 

vrijwilligers tonen die niet bestaande is uit geld. 

Werving, opleiding en PR 
Wij hebben dit jaar €300,- begroot voor bijzondere reiskosten en conferenties om geld beschikbaar 

te zetten voor een bezoek aan Science Me/Show Science en/of Technolopis te bezoeken. Verder wil 

het bestuur bij Natuur en Wetenschap VZW langsgaan. 

Voor rinoavonden is €300,- begroot. Hiermee kan het bestuur een aantal leuke Rino activiteiten 

organiseren. 

Voor overlegweekend is net als dit jaar €600,- begroot om de Rino’ers doe meegaan iets tegemoet te 

komen. 

We verwachten dat het trainen van nieuwe Rino’ers €300,- zal kosten. 

De bedragen voor truien en shirts zijn gebaseerd op het aantal nieuwe Rino’ers dat wij verwachten 

dat een eerste show gaat doen en het aantal nieuwe Rino’ers dat wij verwachten dat een derde show 

gaat doen. Verder is er in het bedrag van de truien rekening gehouden met actieve ouderejaars die 

ook nog een trui zouden willen. 

Werving studenten staat begroot op €400,- voor de activiteiten van de WervingCie en het 

organiseren van een Rinoktoberfest met daarvoorafgaand een gratis activiteit voor de nieuwe 

Rino’ers. 

Inkomsten 
Diversiteitsshows: In de vorige jaren zijn er 5 aangevraagde diversiteitsshows niet uitgevoerd. Deze 

shows willen we dit jaar uitvoeren en hiervoor liquideren we het bedrag van €980,- dat in 2018-2019 

hiervoor opzijgezet is. 

Inkomsten shows: Wij willen ongeveer 57 schoolshows, 6 externe shows en 10 interne shows gaan 

organiseren dit jaar. Wij zijn ons bewust van dit hoge aantal en zijn dan ook actief bezig met shows 

binnenhalen en willen actief Rino’ers gaan stimuleren om op show te gaan. 

Donaties en subsidies: Wij hebben het doel om ongeveer 5 nieuwe vrienden van Rino te werven en 

stellen de inkomsten van deze post dan ook iets hoger dan de realisatie van afgelopen jaar. 

 

 

 


