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Jaarverslag 2012 & 2013 
 
Geschiedenis 
 

In juli 2013 is Stichting Science meets Business Leiden (SmBL) officieel opgericht. Het bestuur              
komt uit de schoot van Science & Research Based Business (SBB) en bestaat uit de heer H. Jousma,                  
mevrouw J.K. Seitz en de heer C.M van Gorkum. Het idee voor SmBL is ontstaan in april 2012 toen                   
twee bestuursleden vast stelden dat er een niche was voor een netwerk van Leidse alumni en young                 
professionals vanuit alle Science disciplines. En een behoefte deze groep burgers te verbinden met              
de universiteit en gevestigde bedrijven in Leiden. De heer van Gorkum heeft op freelance basis de                
eerste cafe’s georganiseerd en vervolgens in diens vrije tijd verder vorm gegeven aan de organisatie               
met behulp van een toegewijde groep vrijwilligers. Per oktober 2013 is de heer van Gorkum door                
Universiteit Leiden aangesteld bij SBB en kan hij een klein deel van zijn werktijd besteden aan                
continuïteit van de Science meets Business (SmB) cafe’s en de stichting. 
 

Gezien de voorgeschiedenis, waarbij SmB cafe’s door verschillende partijen mogelijk is gemaakt,            
is er gekozen een combinatie jaarverslag 2012-2013 op te stellen om zodoende inzicht te geven in de                 
organisatie en diens eerdere financiële geschiedenis. 
 
Lezingen 

 
Datum Onderwerp Opkomst 
21-06-2012 SmB 1, Young Starters from Leiden 30 

13-09-2012 SmB 2, Research Spin-Outs 38 

11-10-2012 SmB 3, The Added Value Of Service Providers 40 

15-11-2012 SmB 4, International Potential Of Leiden Science & Business 35 

13-12-2012 SmB 5, Solving The Big Future Challenges, The Leiden Way 25 

14-02-2013 SmB 6, Innovation in the Leiden Bio Science Park 15 
14-03-2013 SmB 7, Stimulating Science Entrepreneurship: (Not-)For-Profit? a18 
16-05-2013 SmB 8, From research to business: a quantum leap or logic in 

action? 
25 

13-06-2013 SmB 9, Sell Your Research Or Build An Empire? 41 
12-09-2013 SmB 10, Innovative Technology Solutions 34 
10-10-2013 SmB 11, Academic and Entrepreneur 43 
14-11-2013 SmB 12, Radical Innovation 32 
12-12-2013 SmB 13, Healthcare of the Future Brainstorm 38 
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Jaarverslag 2012 & 2013 
In 2012 en 2013 heeft het Science meets Business (SmB) café een dertiental bijeenkomsten              

georganiseerd. De opkomst van de lezingen liep in het voorjaar 2013 wat terug door minder actieve                
promotie, maar over het algemeen was de foyer (35 stoelen) goed gevuld. Zeker in het najaar van                 
2013 waren de SmB café’s een enorm succes te noemen met geëngageerde discussies. 
Verslagen zijn terug te lezen op www.sciencemeetsbusiness.nl.  
 

De lezing van 10 oktober 2013 vond plaats binnen de Universiteit Leiden. Hierdoor was het               
makkelijker voor studenten en staf om aanwezig te zijn en is iets wat voor herhaling vatbaar kan zijn.                  
Wel is het belangrijk hierbij op te letten dat de praatjes een niet al te veel academisch karakter krijgen,                   
alhoewel we hier geen negatieve signalen over opgevangen hebben onder de aanwezigen. 
 

Gezien het grote aantal Engelstalige werknemers in de regio, heeft het SmB café alle lezingen               
Engelstalig georganiseerd. Op één café na was hier steeds aanleiding toe, en dit initiatief werd dus                
immer gewaardeerd, en niet als beperking gezien door Nederlandstalige bezoekers. 
 
Organisatie 
 

Het SmB café wordt georganiseerd door een enthousiaste groep vrijwilligers. In het afgelopen jaar              
heeft SmB zich een positie in de Leidse regio verworven die door menigeen wordt onderschreven en                
gewaardeerd. Wij organiseren waar mogelijk lezingen in samenwerking met andere Leidse           
organisaties, waaronder BioPartner Center Leiden, LURIS, Science Based Business en verschillende           
instituten aan de Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden. 
 
Jaarrekening 2012 (5 bijeenkomsten) 

Inkomsten  Uitgaven  

BioPartner Leiden € 1536,50 Lokatie € 1536,50 

OV BSP € 3119,00 Administratie €   119,00 

  Promotie € 3000,00 

SBB, Universiteit Leiden €     44,10 Sprekers €    58,90 

  Vergaderingen €   107,71 

Totaal in € 4699,60 Totaal uit € 4822,11 

Aanvulling tekort1 €   122,511   

1. Tekort inkomsten gecompenseerd door vrijwillige bijdrage van de heer van Gorkum (€ 62,61) en vrijwilligers-team (€ 

59,90). 

 

 

http://www.sciencemeetsbusiness.nl/category/past/
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Jaarverslag 2012 & 2013 
Jaarrekening 2013 (8 bijeenkomsten) 

Inkomsten  Uitgaven  

BioPartner Leiden € 1200,00 Lokatie € 2438,80 

SBB, Universiteit Leiden € 2416,72 1 Administratie 4 5 € 1215,12 

OV BSP €   353,80 Promotie €   293,64 

Gift Stg Science & Business €   147,20 2 Sprekers €   129,18 

  Vergaderingen €   126,75 

Totaal in € 4117,72 Totaal uit € 4203,49 

Aanvulling tekort €   116,90 3   

Batig Saldo €     31,13   

1. Declaraties ter hoogte van € 1.416,72 plus een bijdrage van €1.000,- d.m.v. factuur van de stichting aan SBB. 

2. Restant opheffen stichting Science & Business; deze alumni stichting is nooit in gebruik genomen, maar heeft destijds wel 

350 euro sponsor bijdragen ontvangen van SBB connecties. 

3. Tekort inkomsten gecompenseerd door vrijwillige bijdrage de heer van Gorkum (€ 105,90) en de heer Jousma(€ 11,00). 

4. Exclusief uren besteed door de heer van Gorkum in dienst van SBB (1 okt - 31 dec, ~8 uur per week). 

5. Bevat kosten voor de oprichting van stichting Science meets Business Leiden à € 1.053,91. 

 

Toelichting uitgaven 
Uitgaven  

Locatie Sponsoring in natura door gebruik BioPartner foyer, catering 

Administratie Bankzaken, website, notariskosten oprichting, Kamer van Koophandel 

Promotie A1 posters, visitekaartjes, A4 posters (in natura, SBB), grafisch 

ontwerp 

Sprekers Attenties, consumpties 

Vergaderingen Evaluatie, afscheidslunch, eindejaars teamviering 

 

N.B.: Het is in beginsel niet de doelstelling van stichting SmBL dat vrijwilligers stelselmatig bijdragen 
aan de kosten van de organisatie van SmB café’s en overige activiteiten. Tevens geeft het 
noodbudget van Science Based Business, Universiteit Leiden, niet voldoende garantie om de kosten 
te vergoeden, welke in het kader van stichting SmBL worden gemaakt. Het is het beleid van het 
bestuur van de stichting om in 2014 deze kosten volledig te dragen vanuit de stichting rekening en zo 
volledig onafhankelijkheid te laten opereren. 

http://biopartnerleiden.nl/
http://www.sbb.leidenuniv.nl/
http://www.ov-bsp.nl/
http://www.bedrijvenstek.nl/id-28111407/

