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Voorwoord 
 

Op elf april 2016 is de RSM Student Representation veranderd in een stichting. Vandaar dat dit 

jaarverslag begint op elf april 2016. Dit rapport is niet geheel te vergelijken met ofwel een voorgaand 

jaarverslag, ofwel de editie van aankomend jaar. Dit verslag is het eerste jaarverslag in de geschiedenis 

van RSM Student Representation en beslaat slechts de eerste maanden van het bestaan als een 

stichting. Het volgende jaarverslag, wat het boekjaar van een september 2016 tot en met eenendertig 

augustus 2017 beslaat, zal daarentegen het volledige jaar bespreken.  

Buiten de financiële situatie van de stichting zal er ook inzage worden gegeven in verschillende 

gebeurtenissen en activiteiten van de RSM Student Representation die hebben plaatsgevonden in de 

periode van elf april 2016 tot en met eenendertig augustus 2016.   

In dit verslag zal er naar Stichting RSM Student Representation gerefereerd worden als SR. In het kort 

is de missie van SR om de kwaliteit van het onderwijs binnen de Rotterdam School of Management 

(RSM) te verbeteren, door middel van het faciliteren en het verbeteren van de feedback-uitwisseling 

tussen de studenten en het faculteit personeel van de RSM.  
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Gebeurtenissen 
 

Het bestuur van studiejaar 2015/2016 werd begin augustus vervangen voor het nieuwe bestuur voor 

het academische jaar van 2016/2017. Momenteel zijn er zes verschillende bestuurlijke posities, 

waarvan enkelen verschillende commissies coördineren. Elke bestuurlijke positie heeft zijn eigen 

verantwoordelijkheden en taken. Het oude bestuur bestond uit, van links naar recht (zie foto 

hieronder): Pier Coppola (IBA Coordinator), Nadine Nieuwstad (Chairwoman), Melvin Wezenberg 

(Coordinator of Internal Affairs / Treasurer), Rais Lall Mohamed (BA Coordinator), Andrea Stehrer 

(Programme Advisory), Jamal Warner (Marketing Coordinator). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranderingen omtrent bestuurlijke posities  

 
Vanaf een augustus 2016 zijn er enkele aanpassingen gemaakt omtrent bestuurstaken. Vanaf het 

academische jaar 2016/2017 zal het organiseren van verschillende evenementen uitgevoerd worden 

door de marketing coördinator in plaats van de coördinator van ‘internal affairs’. Deze positie krijgt 

intern gezien de titel Marketing & Events Coordinator. De positie van Coordinator van Internal Affairs 

/ Treasurer krijgt de nieuwe titel ‘Treasurer and Secretary’. Daarnaast zal Second Reader, de 

tweedehands boeken verkoop van SR, een van de taken van de Program Advisory (PA) Coordinator 

worden in tegenstelling tot voorgaande jaren, waar het binnen de verantwoordelijkheden van de 

Marketing coördinator lag.  

 

Het nieuwe bestuur  
 

Om het nieuwe bestuur te introduceren zijn er op de volgende twee pagina’s introducties te lezen van 

de bestuursleden voor het academische studiejaar 2016/2017. Deze zijn in het Engels op de website 

gepubliceerd, omdat SR een internationale stichting is. Tevens is de helft van het nieuwe bestuur van 

internationale afkomst is.   
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Cindy van Kerkhof 
– Chairwoman – 

My name is Cindy van Kerkhof and I will be the chairwoman of the board 
of 2016-2017. Throughout my whole bachelor, I have been a member of 
SR. I started off as a representative, joined the SecondReader committee 
in my second year and ended up organizing the Professor Awards last 
year. All this has made me realize how great of an organization SR can be 
and how much we can accomplish if we all work together. This is 
something I endeavour: creating an organization in which members work 
closely together, where communication and transparency are 
fundamental characteristics and where we’d rather cooperate than 
compete. This is where my responsibility as a chairwoman lies; making 
sure everyone communicates well and frequently with each other, both 
internally as externally. 

 
 
 

Brigit Bezstarosti 
– Secretary & Treasurer – 

My name is Brigit Bezstarosti and I will be the Treasurer and Secretary of 
the SR board of 2016-2017. Last year I started my studies and I joint the 
events committee of SR. Throughout the year it became more and more 
clear to me what SR is really about. It’s a foundation that really wants to 
help students and give them a voice so that the education of the RSM can 
be improved. Furthermore, I got to know and I got to work with amazing 
people. This year I want to improve SR from the inside out and shape 
more structure, which will make SR as a whole more organized and 
transparent. Moreover, I will be in charge of the budget and make the 
annual reports. I’m very much looking forward to working together with 
my fellow board members to make this SR year memorable. 

 

 
Kyra Heidemanns 

               – IBA Coordinator – 
I am Kyra Marlene Heidemanns, a second year IBA student and during 
the academic year 2016-2017, I will be part of the SR board as the IBA- 
and Minor coordinator. During my first year at RSM, I was able to enjoy 
a look behind the university’s through my work as a student 
representative but also through being a student delegate in the faculty’s 
BSc Programme Committee. It was fantastic having been able to gather 
all these experiences that now, as the coordinator for the 
representatives, I am very much looking forward to giving this 
opportunity to more students. Moreover, I will continue being a delegate 
in the BSc PC and will join the RSM Faculty Council which will further 
allow me to take the students’ concerns to the next level. If you ever have 
the perception that the mind you have spoken was not taken serious, 
please do not hesitate to contact me. 
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Emily Spekking 

– BA Coordinator – 
My name is Emily Spekking, a third year BA student, and I will be the BA- 
and minor coordinator of the board of 2016-2017. The last two years I 
already have been a member of SR by being a representative. In these 
two years I learned a lot and really enjoyed being a part of the 
movement. Now I am ready to take on a new challenge as the BA 
coordinator. Not only being responsible for one course but for all the reps 
and their courses and passing on the knowledge I gained the last two 
years. If you are looking for me right now, I am busy with my bachelor. 

 

 
 

Caolán Broderick 
        – Program Advisory – 

My name is Caolán Broderick and I am currently pursuing a minor in 
International Relations and Human Rights, as an IBA 3rd year. As the 
Programme Advisory (PA) and Second Reader Coordinator I am in 
charge of dealing with the more long term and inter-course aspirations 
of IBA/BA, while also looking after the second hand book sale that SR 
offers to students. On the PA side of the position, my team and I will 
be in constant contact with Programme Management (IBA/BA) to help 
improve the course on a broad level. For Second Reader, we run a 
second hand book-sale that collects books from students and sells 
them on their behalf. For the coming academic year my goals for PA 
are to increase its visibility among the general student population, and 
to increase the cooperation of SecondReader and the other book-sale 
programmes offered at the university. 

 

 

Hannah Remde 
– Marketing & Events Coordinator – 

As the Coordinator of Marketing and Events I am in charge of the 
Student Representation’s publicity and all internal events held for the 
members. It is my duty to convey our message, goals and achievements 
to the students, staff and other members of the university. It is 
important to reach a large amount of the student body so that we are 
able to implement the feedback we receive. Additionally, I organize 
internal events for the members, such as the annual summer barbeque, 
the SR Trip, Professor Awards and many more. This year I would like to 
build a strong relationship between all members and help SR grow 
across the campus. 
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Activiteiten 
 

Professor Awards 
 

Ieder jaar worden de Professor Awards georganiseerd met als doel een dankbetuiging te uiten naar de 

professoren en ondersteunende afdelingen van de Rotterdam School of Management. De awards 

worden aan het eind van het jaar uitgereikt aan de professoren of stafleden die de meeste stemmen 

hebben ontvangen van de studenten van de bachelor programma’s Bedrijfskunde en International 

Business Administration. Een professor wordt op deze manier bestempeld tot “Best Professor of the 

Year”. In totaal resulteert dit in zes winnaars: een voor elk van de drie bachelor-jaren, voor zowel 

Bedrijfskunde als International Business Administration. Verder wordt een van de vier ondersteunende 

afdelingen bestempeld als “Best supporting staff”. De Professor Awards 2015/2016 zijn zeer succesvol 

geweest. Met vele bezoekers, zowel studenten als stafleden, was het de editie met het hoogste 

bezoekersaantal.   
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Staat van Baten en lasten 11 april 2016 tot en met 31 

augustus 2016 
 

Overzicht baten en lasten over 11 april 2016 tot en met 31 augustus 2016 Werkelijk 2016 Begroting 2016 

       

Baten      

  Rotterdam School of Management € 9.232,00 € 9.232,00 

  Brutowinst Second Reader  € 508,00 € 0,00 

Totaal baten   € 9.740,00 € 9.232,00 

       

Lasten      

  Marketing en PR € 1.471,32 € 2.369,00 

  Promotie activiteiten     

  Snacks voor de stand € 0,00 € 96,00 

  Seizoensgebonde decoratie  € 0,00 € 72,00 

  Posters/ Flyers/ ander promotie materiaal € 505,00 € 217,00 

       

  Recruitment activiteiten     

  Recruitment flyers/ ander promotie materiaal € 180,00 € 200,00 

  Recruitment drinks € 117,75 € 360,00 

  Lunch With The Professor I € 105,13 € 160,00 

  Lunch With The Professor II € 110,27 € 160,00 

  Lunch With The Professor III € 0,00 € 160,00 

       

  Intern     

  SR Sweaters € 0,00 € 320,00 

  Website changes € 255,98 € 360,00 

  SR college blokken en andere stationair € 0,00 € 120,00 

  Einde van het jaar dinnee marketing & PR committee € 197,19 € 144,00 

       

  Interne aangelegenheden € 78,95 € 202,00 

  Telefoon € 0,00 € 40,00 

  Kantoor onderhoud € 20,00 € 50,00 

  Kantoor artikelen € 58,95 € 112,00 

       

  Evenementen commissie  € 3.185,47 € 3.000,00 

  Drie open vergaderingen € 507,04 € 550,00 

  Vijf social drinks € 1.033,81 € 800,00 

  Einde van het jaar dinnee events committee € 178,15 € 180,00 

  SR trip € 999,58 € 1.000,00 

  SR annual barbecue € 466,89 € 470,00 

       

  Professor awards € 2.294,14 € 2.160,00 

  Huur voor de locatie € 550,00 € 800,00 

  Muziek, entertainment en decoratie € 177,65 € 280,00 

  Bloemen € 45,00 € 200,00 
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  Awards  € 136,95 € 240,00 

  Marketing en promotie € 126,54 € 240,00 

  Catering/ eten en drinken € 1.258,00 € 400,00 

       

  IBA en BA representatie  € 640,95 € 900,00 

  Beste representative lunch € 96,00 € 100,00 

  Nieuwe representative training € 0,00 € 200,00 

  Representative introductie activiteiten € 44,95 € 100,00 

  Freshmen booklets  € 500,00 € 500,00 

       

  Program Advisory/PA € 388,18 € 461,00 

  PA dinnee € 168,90 € 216,00 

  PA focusgroep meetings € 144,67 € 145,00 

  PA open feedback day € 74,61 € 100,00 

       

  Onvoorziene kosten € 137,81 € 140,00 

  Heropbouwen van de SR stand € 64,31 € 0,00 

  Kamer van koophandel  € 57,00 € 0,00 

  Inflatie  € 16,50 € 0,00 

       

Totaal lasten   € 8.196,82   

       

Resultaat   € 1.543,18   

 

 

Informatie Staat van Baten en Lasten 
 

Het percentage van het geld dat uitgegeven is aan de kernactiviteiten van de stichting is 60,72%. Deze 

kernactiviteiten bestaan uit de Professor Awards, de open feedback days (OFD) een week-durende 

activiteit die driemaal per jaar plaatsvindt, focusgroepen voor het vergaren van feedback, Lunch With 

Your Professor, open vergaderingen, marketingactiviteiten en promotiematerialen.  De overige 39,28% 

wordt uitgegeven om onze vrijwilligers dichter bij elkaar te brengen en te bedanken. Dit resulteert in 

kosten voor de jaarlijkse SR-trip, een jaarlijks diner als dankbetuiging, een barbecue om terug te kijken 

op het jaar en andere interne evenementen. Ook worden enkele kosten gemaakt aan 

kantooronderhoud en -artikelen.   

In de beschreven periode zijn er geen SR-sweaters besteld.  Daar op dit moment de voorraad van de 

truien leeg is, zullen deze volgend boekjaar wel worden besteld. Dit gebeurt eens in de drie jaar, daar 

de minimale bestelling groot genoeg is om de nieuwe vrijwilligers gedurende die jaren te voorzien.  
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Balans per 31 augustus 2016 

 
Balans per 31 augustus 2016 

Activa 2016 Passiva 2016 

        

Vlottende activa € 6.339,18 Eigen vermogen  € 6.339,18 

Bank € 6.339,18 Nog te betalen bedragen € 180,00 

    Vooruit ontvangen bedragen € 4.616,00 

    Saldo boekjaar € 1.543,18 

        

Totaal activa € 6.339,18 Totaal passiva € 6.339,18 

 

Informatie Balans 
 

Een belangrijke periode van het jaar is voor SR de recruitment periode: dit is de periode waarin SR op 

zoek gaat naar nieuwe vrijwilligers die zich in willen zetten voor het behalen van het doel van de SR. 

Er is voor gekozen om in augustus 2016 deel te namen aan een informatiemarkt, om zo meer 

eerstejaars studenten te bereiken. De rekening, die ongeveer op 180 euro inclusief BTW uit zal komen, 

is reeds nog niet ontvangen. 

Het vooruit ontvangen bedrag heeft betrekking op het feit dat Stichting RSM Student Representation 
momenteel als leverancier, van het verbeteren van de educatie, van de Rotterdam School of 
Management per jaar het gebudgetteerd bedrag krijgt en niet per academisch jaar. Het bedrag van   € 
4.616,00 representeert hierdoor de verwachte kosten die gemaakt worden in de laatste vier maanden 
van het jaar 2016. Er is gebleken dat het huidige tijdstip van het ontvangen van gelden, aan het begin 
van het kalenderjaar, niet praktisch is. Het aankomende jaar zal er door de penningmeester worden 
gewerkt aan een nieuwe methode, waarbij tegemoetkoming ontvangen wordt per academisch jaar. 
Dit zal samen met de financiële controller van de RSM worden gedaan.   
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Nawoord  
 

Dit jaarverslag geeft inzicht in de financiële statement van de organisatie. Daarnaast heeft het 

gebeurtenissen en activiteiten behandeld en een beeld gegeven van wat de stichting doet en waar de 

stichting voor staat.  

Voor verdere informatie over de stichting, zoals over het ontstaan van de SR, de geschiedenis, de 

organisatiestructuur, informatie over de verschillende commissies, doelen en acties, verwijs ik u door 

naar het Policy Plan van 2016/2017 die tevens op onze website te vinden is.  

Bovendien zijn wij voor verdere informatie te bereiken met de volgende gegevens:  

Stichting RSM Student Representation 
Burgemeester Oudlaan 50, T5-54 
3062 PA Rotterdam 
Office: T5-54 
Tel. : 010-4082209 
E-mail: studentrepresentation@gmail.com 
Website: www.rsmsr.nl  

KvK nr.: 65799321 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Handtekeningen:  

 

Cindy van Kerkhof: Hannah Lena Remde: 

Emily Éowyn Spekking: Kyra Marlene Heidemanns: 

Knut Olaf Kjustad Gjertsen:   

http://www.rsmsr.nl/

