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Inleiding 

 

 

 

Het eerste Repair Café is een initiatief van Martine Postma geweest. Zij zet zich sinds 2007 

op allerlei manieren in voor duurzaamheid op lokaal niveau. Het allereerste Repair Café 

organiseerde Martine op 18 oktober 2009 in Amsterdam-West. Het was een groot succes. 

 

Zij heeft vervolgens de Stichting Repair Café opgericht. Deze stichting, intussen bekend als 

Repair Café International,  biedt sinds 2011 professionele ondersteuning aan vrijwilligers in 

binnen- en buitenland die zelf een Repair Café willen beginnen. In 2014 is zo ook in Capelle 

een groep vrijwilligers een Repair Café begonnen in buurthuis De Fluiter. 

 

Het Repair Café in Capelle is een gratis toegankelijke bijeenkomst die draait om (samen) 

repareren en overdracht van kennis. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is 

gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren aan meubels, 

elektrische apparaten, fietsen, computers, electronica, speelgoed etc. Ook zijn deskundige 

vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei terreinen. 

 

Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaat de deskundige 

samen met de eigenaar aan de slag. Op die manier wordt in een ontspannen sfeer technische 

kennis overgedragen. 

 

Waarom een Repair Café? 

 

In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is en die 

na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel 

mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis 

verdwijnt snel. Mensen die deze praktische kennis nog wel bezitten, worden door de 

maatschappij niet altijd even hoog gewaardeerd en staan vaak zelfs ongewild aan de kant. 

Hun ervaring wordt niet of nauwelijks benut. 

 

Het Repair Café brengt daar verandering in! Mensen die anders misschien aan de kant 

staan, doen weer mee. Waardevolle praktische kennis wordt overgedragen. Spullen worden 

langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid. De hoeveelheid 

grondstoffen en energie die nodig is om nieuwe producten te maken, wordt beperkt. Evenals 

de CO2-uitstoot. Want zowel bij het fabriceren van nieuwe producten als het recyclen van 

oude komt CO2 vrij. Zo draagt het Repair Café ook bij aan de klimaatdoelstellingen. 

 

In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken. En er 

opnieuw de waarde van in te zien. Het Repair Café draagt bij aan een mentaliteits- 

verandering. Die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame 

samenleving. En biedt met name de minder draagkrachtigen de mogelijkheid om door langer 

gebruik te maken van hun apparaten duurzaamheid te combineren met een besparing op 

hun kosten. 

 

Maar bovenal wil het Repair Café laten zien dat repareren leuk is en vaak heel makkelijk.  

 

Dit beleidsplan van de Stichting Repair Café Capelle aan den IJssel (hierna te noemen: "de 

Stichting") is geschreven voor de jaren 2018-2020, waarbij op basis van de opgedane 

ervaringen het beleid voor deze jaren zo nodig kan worden bijgesteld. 
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1. Missie/visie 

 

Bij de start van de vrijwilligersgroep in 2014 werden de oprichters geïnspireerd door het 

concept van het Repair Café in Amsterdam. Zij zagen een mogelijkheid om de duurzaamheid 

van de samenleving te bevorderen, en tegelijk kennis en ervaring te benutten van mensen uit 

technische beroepen die door pensionering of anderszins niet meer in het arbeidsproces 

waren opgenomen. Tegelijk werd een sociale ontmoetingsplaats gecreëerd, waar de 

beschikbare kennis en het belang van duurzaamheid kon worden overgedragen. Ook wordt 

inwoners met een smalle beurs de gelegenheid geboden tegen zeer beperkte kosten van hun 

technische apparatuur gebruik te blijven maken. Duurzaamheid, kennisbehoud en -

overdracht en sociale interactie zijn de kernwaarden die de missie van het Repair Café 

Capelle karakteriseren. 

Tegelijkertijd wil het Repair Cafe Capelle, in samenwerking met de andere Repair Café's, bij 

het repareren, kennis verzamelen over de zwakke punten van apparaten. Dat is vooral de 

manier waarop zij veelal falen en de manier waarop het ontwerp de repareerbaarheid 

ondersteunt dan wel belemmert. Niet alleen worden defecte apparaten gerepareerd, maar 

ook kan gericht bij leveranciers aandacht voor deze punten worden gevraagd om defecten te 

voorkomen en het repareren te vergemakkelijken. Dat zal op de langere termijn de 

duurzaamheid ten goede komen. 

 

1.2 Doelstelling 

 

Om de missie van de Stichting te realiseren stelt de Stichting zich tot doel om op regelmatige, 

bij voorkeur wekelijkse basis op tenminste één locatie in Capelle een Repair Café te 

organiseren, waar voldoende capabele vrijwilligers, materialen en gereedschappen aanwezig 

zijn om het merendeel van de aangeboden apparaten te repareren. 

 

1.3 Strategie 

 

De Stichting heeft na de oprichting de activiteiten van de huidige vrijwilligersgroep 

voortgezet. Al vanaf 2014 organiseert deze groep in Buurthuis De Fluiter in Capelle 

activiteiten als Repair Café onder de paraplu van het buurthuis . Deze groep heeft in 2017 

de door hen verzamelde materialen en middelen overgedragen aan de Stichting. Door de 

stichtingsvorm kan het Repair Café professioneler opereren. Het kan dan onder andere 

zaken die onafhankelijk van individuele personen geregeld dienen te worden zelfstandig 

beheren, zoals eigendom van de website, bankrekening, telefoonabonnement. Ook opende 

het de weg naar het zelfstandig aanvragen van subsidies teneinde de continuïteit van de 

activiteiten beter te waarborgen. 

 

Bezoekers aan het Repair Café blijken voor een groot deel uit de wijk te komen. Spreiding 

naar meerdere locaties zou dus een bijdrage kunnen leveren om meer mensen te bereiken. 

Kritieke factoren zijn de beschikbaarheid van een geschikte locatie, voldoende bekwame 

vrijwilligers op diverse terreinen en een startfinanciering. De Stichting heeft, in 

samenwerking met het Capels Multicultureel Centrum, een tweede vestiging voorbereid. Deze 

is op 6 januari 2018 door burgemeester Oskam met een nieuwe groep vrijwilligers geopend, 

in het Huis van de Wijk in Schollevaar. Het functioneren van deze tweede vestiging, die 

eenmaal per maand is geopend, zal in de loop van 2018 worden geëvalueerd. Op basis van 

deze evaluatie zal worden besloten tot mogelijke investeringen in de faciliteiten en eventuele 

uitbreiding van de openstelling. Het zal ook de basis vormen voor initiatieven in latere jaren 

om te onderzoeken of het nuttig en mogelijk is ook op andere locaties in Capelle Repair Café 

activiteiten te starten. Waar zinvol zal dat weer gebeuren in samenwerking met andere 

partijen binnen Capelle. 
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2. Huidige situatie 

 

De Stichting zet op dit moment vrijwel ongewijzigd de activiteiten voort die al sinds 2014 

lopen in het buurthuis de Fluiter. Dit Repair Café is iedere donderdagmiddag (buiten de 

vakanties) geopend van 14.00 tot 17.00 om spullen (koffiezetters en andere elektrische 

apparaten, elektronica, fietsen, computers) te repareren. Een aantal malen per jaar, bij 

voldoende gemelde belangstelling, is een specialist aanwezig voor het repareren van 

naaimachines. Dat wordt op de website (www.repaircafecapelle.nl) aangekondigd. 

Naast het repareren van apparaten die door bezoekers worden ingebracht, worden ook 

reparaties / onderhoud uitgevoerd aan apparaten die op de gemeentewerf in een daar 

aanwezige speciale container aan het Repair Café worden gedoneerd. Deze apparaten 

worden na controle, onderhoud en reparatie via kringloopwinkels weer hergebruikt. Hierbij 

verleent de Gemeente Capelle aan den IJssel ook ondersteuning. 

Vanaf januari 2018 is ook een tweede locatie geopend, iedere eerste zaterdag van de maand 

van 10.00 - 12.30 in het Huis van de Wijk in de wijk Schollevaar. 

Het Repair Café Capelle neemt als één van de eerste ook deel aan de Reparatiemonitor van 

de Stichting Repair Café. Hier wordt door grootschalige gegevensverzameling van defecte 

apparaten inzicht verkregen in sterke en zwakke punten, waarmee fabrikanten tot 

verbeteringen kunnen worden aangezet. 

 

2.1 Activiteiten van de organisatie 

 

De Stichting zal in 2018 het functioneren evalueren van de tweede vestiging in de wijk 

Schollevaar. Deze vestiging is in samenwerking met het Capels Multicultureel Centrum 

opgezet. Er zijn voldoende vrijwilligers beschikbaar om de locatie te bemannen. De start is 

gefinancierd door middel van subsidie van de Gemeente Capelle aan den IJssel. Vooralsnog is 

de vestiging eenmaal per maand open. De Stichting zal zich inzetten om de bekendheid te 

vergroten zodat een voldoend aantal bezoekers de weg vindt naar deze nieuwe vestiging. 

Afhankelijk van het aantal bezoekers kan worden besloten tot aanpassing van de 

openingstijden en zo nodig investeren in meer faciliteiten. In de latere jaren zal de ervaring 

met deze nieuwe vestiging belangrijk zijn om eventuele andere locaties te overwegen, en de 

beste aanpak voor een dergelijke nieuwe locatie te ontwikkelen.  
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3. Toekomst 

 

De Stichting verwacht dat de door haar nagestreefde doelstellingen op de lange termijn 

steeds belangrijker zullen worden. Dat betreft het bevorderen van de duurzaamheid en 

beperking van het grondstoffengebruik door beter / langduriger gebruik van (technische) 

apparaten. Om dat doel te kunnen blijven bereiken wordt gezorgd voor het overdragen van 

reparatiekennis. En het stelt de inwoners met een smalle beurs in staat om duurzaam van 

technische apparatuur gebruik te maken. Omdat de bezoekers aan het Repair Café tamelijk 

wijkgebonden zijn, draagt geografische spreiding bij aan het bereiken van de doelstellingen. 

Daar zullen activiteiten dus mede op gericht moeten zijn. De beschikbaarheid van capabele 

vrijwilligers is hierbij een kritiek punt. Ook de bekendheid van het Repair Café en zijn 

activiteiten in Capelle als geheel maar vooral ook rond de vestigingen is van belang om 

voldoende bezoekers en defecte apparaten aan te trekken. Alleen zo kan het Repair Café zijn 

doelstellingen realiseren. 
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4. Organisatie 

 

De Stichting Repair Café Capelle aan den IJssel is op 15 februari 2017 opgericht. Zij is 

gevestigd aan de: 

Wiekslag 3 

2903 VA Capelle aan den IJssel 

 

Tel: 0623221645 (tijdens openingstijden) 

Geopend:  donderdags 14.00 - 17.00 aan de Wiekslag 3 

  Iedere eerste zaterdag van de maand van 10.00 - 12.30 aan het Stationsplein 

  20 (behalve feestdagen en vakanties) 

Website: www.repaircafecapelle.nl 

e-mail: info@repaircafecapelle.nl 

 

KvK nummer: 68087373 

RSIN nummer: 857296012 

 

De Stichting heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

 

4.1 Bestuur 

 

Het bestuur van de Stichting is onafhankelijk, bestaat uit vrijwilligers en ontvangt, buiten 

een vergoeding van eventuele onkosten, geen beloning. Het bestaat uit de volgende personen: 

 

Cor van der Sluis (voorzitter),  

Hans van der Sluijs (2e voorzitter),  

Lina Legerstee (secretaris) en  

Pim van der Vliet (penningmeester). 

 

4.2 Werknemers 

 

De Stichting heeft geen werknemers in dienst. Alle activiteiten worden uitgevoerd door 

vrijwilligers, op dit moment 31 (inclusief bestuursleden) die hier gemiddeld circa 15 tot 35 

uur per maand aan besteden. 
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5. Financiën  

 

5.1  Inkomsten. 

 

De Stichting heeft na haar oprichting van de vrijwilligersgroep die al sinds 2014 een Repair 

Café bedreef de middelen, waaronder ook financiën, ontvangen die zij in de loop van hun 

activiteiten hadden verzameld. Dit was de basis om in eerste instantie die activiteiten te 

kunnen voortzetten. Voor de reparaties in het Repair Café betalen de bezoekers een 

vrijwillige bijdrage, naast een vergoeding voor eventueel gebruikte materialen. De totale 

vrijwillige bijdragen worden begroot op circa € 2500,- per jaar. Daarnaast ziet de Stichting 

als mogelijke inkomsten subsidie en gelden van sponsors. Verder ontvangt zij bijdragen voor 

apparaten die op de gemeentewerf worden gedoneerd (zie elders de Repair Café Container),  

weer in goede staat worden gebracht en afgeleverd aan de (door de gemeente gesteunde) 

kringloopwinkels. Hiermee verwacht de Stichting in totaal circa € 2000,- aan middelen te 

verwerven. 

 

5.2  Uitgaven 

 

De Stichting heeft geen winstoogmerk. De ontvangen gelden worden beheerd door het 

bestuur en besteed aan de kosten van de wekelijkse bijeenkomsten, aan materiaal, 

gereedschap en apparatuur ten behoeve van de reparaties, en aan faciliteiten, cursussen en 

onkostenvergoedingen voor de vrijwilligers. Daarnaast wordt voorzien in de opbouw van een 

kleine reserve om de continuïteit te verzekeren. De vaste kosten bestaan uit de huur van de 

ruimte bij de Fluiter (circa € 1500), het telefoonabonnement en de kosten van de website. 

Wekelijkse kosten zijn koffie/thee en eventueel lunch tijdens de openingstijden, en reiskosten 

voor vrijwilligers die van buiten de gemeente komen. Daarnaast kosten voor materialen (die 

bij gebruik waar mogelijk worden doorbelast), gereedschappen en overige kosten. De totale 

jaarlijkse kosten worden geraamd op circa € 4500,-. Daarmee zou de Stichting in de 

komende jaren vrijwel financieel neutraal kunnen werken. Om extra activiteiten te kunnen 

ontplooien zal aanvullende financiering moeten worden verkregen. 

 

5.3  Beheer en besteding van het vermogen 

 

De vrijwilligersgroep heeft in de eerste drie jaren van het Repair Café een reserve 

opgebouwd van circa € 1750,- die het heeft overgedragen aan de Stichting. De Stichting 

heeft zich tot doel gesteld een reserve van circa € 2000,- in stand te houden om de 

continuïteit te borgen, en deze is op 1 januari 2018 ruimschoots aanwezig. Tevens is in 2018 

subsidie verkregen voor de opzet van de vestiging in Schollevaar, die naar behoefte gebruikt 

zal worden om de benodigde faciliteiten te financieren en de activiteiten te stimuleren, onder 

andere door het vergroten van de bekendheid bij de doelgroep. 

 

5.4  Het werven van gelden 

 

Voor het verwerven van extra gelden voor nieuwe initiatieven zal de Stichting trachten om 

subsidies te verkrijgen. Dit is bij voorbeeld nodig om de activiteiten van de Stichting te 

kunnen uitbreiden naar meer locaties, Daarnaast wil de Stichting gebruik maken van de 

bestaande subsidieregelingen in Capelle voor vrijwilligersorganisaties teneinde in staat te 

blijven om de vrijwilligers te blijven voorzien van de faciliteiten om hun werk op een steeds 

beter niveau te blijven uitvoeren. 

 


