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Jaarverslag stichting Science meets Business Leiden 2015 
 

In 2015 heeft de Stichting Science meets Business Leiden (SmBL) tien activiteiten 
georganiseerd. In totaal acht Science meets Business (SmB) café’s, de eerste editie van de 
Science meets Business Plan Competition en voor de tweede maal een Seminar in het kader 
van de Philips Innovation Award. Tevens is de stichting in 2015 begonnen met de organisatie 
van de studentenondernemerschapscompetitie Gulliver, de tweede editie van de Science meets 
Business Plan Competition en de Hackathon Unlock[071]. De stichting Science meets Business 
is verder in 2015 van bestuur veranderd. De drie oude bestuursleden zijn vervangen door vier 
nieuwe bestuursleden. 

 

Stichting Science meets Business Leiden 
  
 2015 was een roerig jaar voor het bestuur van de stichting. Christiaan van Gorkum, de  
oprichter en bestuurslid van de stichting Science meets Business Leiden, is op 30 oktober 2015 
overleden. Christiaan is het brein achter de stichting en in nalatenschap van zijn visie zal in de 
toekomstige communicatie het predicaat ‘created by CvG’ toe worden gevoegd.  

De stichting Science meets Business Leiden is in 2015 overgenomen door 4 nieuwe 
bestuursleden. Het nieuwe bestuur is als volgt geformeerd: 
 

Voorzitter:  Vincent van der Wel 
Secretaris:  Frédérique de Paus 
Penningmeester: Liza de Dreu 
Lid Bestuur:  Blandine Le Tallec 
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Science meets Business Café 
  
 De belangrijkste activiteit van de stichting Science meets Business Leiden was ook in 
2015 weer het organiseren van de Science meets Business Cafés. Dit jaar heeft het SmB-café-
team in totaal acht SmB-cafés georganiseerd. Hierbij een overzicht van de SmB-cafés van 
2015: 
 

Datum Café Opkomst 

12-02-2015 SmB 24: Data, virosomes and metamaterials 42 

12-03-2015 SmB 25: BioBased economy, 3D Printing & Astrophysics 50 

16-04-2015 SmB 26:3D Cell Cultures, Consultancy & Innovative R&D 56 

18-06-2015 SmB 28: Café and SBB BBQ Cafe: 100 
BBQ: 180 

10-09-2015 SmB 29: Quickzyme, Toxicity & Data in Ebola 41 

08-10-2015 SmB 30: SmB Special DNA Sequencing  87 

12-11-2015 SmB 31: Toxicity and Safety in Pharma & MicroGravity 51 

10-12-2015 SmB 32: Partnering in Pharma, Linked Data & Data Mining 43 

 
 De Science meets Business Cafés hebben in 2015 meer bezoekers getrokken dan in 
2014. Dit is mogelijk te verklaren door de promotie van het SmB-café via social media sinds 
januari 2015. Verder is er veel positieve mond-tot-mond reclame door de vaste bezoekers. 

 

 
 

Philips Innovation Award Seminar 2015 
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De Philips Innovation Award is de grootste student-entrepreneur award van Nederland. 
Na een succesvolle seminar in 2014 heeft Science meets Business op 9 december 2015 een 
tweede Philips Innovation Award Seminar georganiseerd. 

Het doel van de seminar is het onder de aandacht brengen van de Philips Innovation 
Award onder de Leidse studenten. Verder hebben er tijdens de avond drie interessante 
sprekers gesproken over ondernemerschap. De avond is in samenwerking met (en bij) de 
Leidse studentondernemersvereniging Lugus georganiseerd. 

Science meets Business Plan Competition 

2015 
Op 21 mei 2015 vond de eerste editie van de Science meets Business Plan Competition 
(SmBPC) plaats bij Lugus. Tijdens de avond, georganiseerd in samenwerking met Grant 
Thornton, TeekensKarstens, Rabobank Leiden-Katwijk, LURIS en 
studentondernemersvereniging Lugus, hebben vijf startende ondernemers hun science-based 
onderneming gepresenteerd voor een publiek van 60 man. De presentaties werden beoordeeld 
op impact, schaalbaarheid en inventiviteit. De hoofdprijs van €1000,- werd gewonnen door Idris 
Solutions, de publieksprijs van €250,- ging naar Code University. 

2016 
In december 2015 start gemaakt met de organisatie van de tweede editie van de Science meets 
Business Plan Competition. Het doel is om een hoofdprijs van €2000,- en een publieksprijs van 
€500,- te kunnen weggeven. Verder is de opdracht om het aantal bezoekers te verdubbelen ten 
opzichte van de eerste editie. 

 

 
 
 

Gulliver 
Na het grote succes van de eerste editie van de Science meets Business Plan Competition 
hebben Lugus en Science meets Business besloten om een ondernemerschapscompetitie op te 
zetten voor alle ondernemende studenten in Leiden. De competitie, genaamd Gulliver, is op 30 
november 2015 in het Scheltema complex in Leiden van start gegaan. In een traject van een 



 

 

Stichting Science meets Business Leiden  
p.a. Salvatorshof 1, 
2312 BX Leiden  
www.sciencemeetsbusiness.nl  
mail@sciencemeetsbusiness.nl 
KvK nr.: 58399771  //  RSIN: 8530.22.951 
BTW nr. 8530.22.951B01 
IBAN: NL66 RABO 0101 2670 61 

 

4 

half jaar zullen studentondernemers worden bijgestaan in het opzetten en uitbreiden van hun 
eigen onderneming. De winnaar van de SmBPC verdient een wildcard voor de finale van 
Gulliver.  
Aan het eind van de competitie wint de beste studentondernemer van Leiden de hoofdprijs van 
€10.000,-. 
 

Hackathon 
In november 2015 is een start gemaakt met de organisatie van een Hackathon. Hackathons zijn 
tegenwoordig erg populair. Leiden kent geen eigen hackathon specifiek gefocust op de stad. In 
2016 organiseert Science meets Business een hackathon met als naam ‘Unlock[071]: Hack 
your habitat’. De hackathon focust zich op lokale problemen en is bedoeld voor inwoners van 
Leiden met verscheidene achtergronden. Science meets Business werkt intensief samen met 
de gemeente Leiden in het organiseren van de hackathon. 
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Financiën 

Realisatie 2015 

De uitgebreide realisatie van 2015 is bijgevoegd aan het eind van dit document als een 

attachment. In onderstaande tabel is een samenvatting gegeven van de realisatie voor het jaar 

2015.  De begroting voor 2015 kwam uit op €13.100,00 zowel bij inkomsten als uitgaven. De 

realisatie voor 2015 kwam zowel bij de inkomsten als de uitgaven lager uit. Dit komt doordat 

een aantal begrootte bedragen uiteindelijk niet betaald zijn door SmB zelf maar door andere 

partijen direct. Dit geldt voor de PHIA seminar, deze is direct door PHIA betaald. De barbecue 

die in samenwerking met SSB is georganiseerd is deels door SSB betaald. Het diner tijdens 

SmBPC is betaald door LUGUS. De realisatie voor 2015 kwam uiteindelijk uit op + €355,70.  

 
Toelichting uitgaven 

Uitgavenpost Toelichting 

Locatie Sponsoring in natura door gebruik BioPartner foyer 

PHIA seminar Leiden Kosten direct door PHIA betaald 

SmBPC catering Deel van de kosten direct betaald door LUGUS 

SmB/SBB BBQ Deel van de kosten direct betaald door SBB 
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Attachment 
 
Inkomsten       
      Gerealiseerd '15 Begroot '15 Gerealiseerd '14 
  Algemeen (Stichting)       

  
Algemene sponsoring €850,00 €500,00 - 

  
Subsidie Gemeente Leiden €4.000,00 €4.000,00 - 

  
Bijdrage SBB - €475,00 - 

  Café       

  
Bijdrage Locatie BioPartner Leiden - €4.500,00 - 

  
Bijdrage Gemeente Leiden - - €3.000,00 

  
Bijdrage SBB €328,00 - - 

  
Giften derden €275,00 €225,00 €110,00 

  SmBPC       

  
Prijzengeld €1.250,00 €1.250,00 - 

  
Locatie en catering €250,00 €250,00 - 

  Overige evenementen       

  
PHIA seminar - €400,00 - 

  Overige       
Totale inkomsten door SmB €6.953,00 €11.600,00 €3.110,00 
Bijdragen derde partijen       
  Locatie / Catering       

  
SBB - - - 

  
PHIA - - - 

  
BioPartner* €4.500,00 - €5.000,00 

  Sprekers       

  
SBB - - - 

  Promo materiaal+website       

  
SBB - - - 

  Events       

  
Lugus € 300,00 € 300,00 - 

  
SBB(BBQ) € 1.200,00 € 1.200,00 - 

  Totaal bijdragen door derden €6.000,00 €1.500,00 €5.000,00 

      Totale inkomsten voor SmB €12.953,00 €13.100,00 €8.110,00 
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Uitgaven       
      Gerealiseerd '15 Begroot '15 Gerealiseerd '14 
  Algemeen (Stichting)       

  
Administratiekosten €155,79 €125,00 €119,65 

  
Representatiekosten - - - 

  
Website €121,00 €121,00 - 

  Cafe       

  
Locatie - €4.500,00 - 

  
Catering €2.884,87 €2.800,00 €1.226,90 

  
Promotie - €579,00 - 

  
Sprekersbedankjes €392,52 €450,00 €113,19 

  
Team €504,19 €425,00 €126,35 

  SmBPC       

  
Prijzengeld €1.250,00 €1.250,00 - 

  
Catering €490,13 €900,00 - 

  
Locatie €69,90 - - 

  
Sprekersbedankjes €29,25 - - 

  
Overig €29,74 

    Overige evenementen       

  
PHIA seminar - €400,00 €56,67 

  
SmB BBQ € 332,00 €1.200,00 - 

  Overige       

  
Onvoorzien €337,91 €350,00 - 

Totale uitgaven door SmB €6.597,30 €13.100,00 €1.642,76 
Bijdragen (betalingen door) derde partijen     
  Locatie / Catering       

  
SBB 

 
- €1.565,33 

  
PHIA - - €416,00 

  
BioPartner* €4.500,00 - €5.000,00 

  Sprekers       

  
SBB - - €167,45 

  Promo materiaal+website       

  
SBB - - €500,60 

  Events       

  
Lugus (SmBPC) €300,00 

 
- 

  
SBB (BBQ) €1.200,00 - - 

  Totaal bijdragen door derden €6.000,00 €0,00 €7.649,38 

      Totale uitgaven voor SmB €12.597,30 €13.100,00 €9.292,14 


