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De Stichting Repair Cafe Capelle aan den IJssel  (hierna: de Stichting) is opgericht bij notariële akte 

van 15 februari 2017. De Stichting is opgericht met als doel om rechtspersoonlijkheid te geven aan de 

activiteiten van een groep vrijwilligers, die vanaf maart 2014 in Buurthuis de Fluiter iedere 

donderdagmiddag een Repair Café hadden opgezet. Na de oprichting van de Stichting hebben deze 

vrijwilligers hun materialen, gereedschappen en financiële middelen aan de Stichting overgedragen, 

waarbij de Stichting de verplichting op zich nam om de nog aan het buurthuis verschuldigde 

gebruiksvergoeding en telefoonkosten te betalen. 

De Stichting heeft het Repair Café in 2017 op dezelfde wijze en met dezelfde vrijwilligers iedere 

donderdagmiddag voortgezet. Inkomsten werden verkregen uit de vrijwillige bijdragen van de 

bezoekers. Daarnaast was er een vergoeding die het Repair Café ontving voor het herstellen van 

electrische apparaten die door inwoners van Capelle aan het Repair Café waren gedoneerd (onder 

andere in de container op de Gemeentewerf), en die door het Repair Café aan de Kringloopwinkel 

waren geleverd. Op deze wijze realiseerde het Repair Café zijn doelstelling om bij te dragen aan een 

duurzame wereld, en tevens aan de inwoners met een smalle beurs de gelegenheid te bieden tegen 

geringe kosten langer van hun (electrische) apparaten gebruik te maken dan wel deze voor een 

gering bedrag bij de kringloopwinkel aan te schaffen. 

In de tweede helft van 2017 werd actief gewerkt aan het opzetten van een tweede vestiging in 

Capelle Schollevaar. Er werd ruimte beschikbaar gesteld door het CMC in het Huis van de Wijk in 

Schollevaar, waar op zaterdagochtend een Repair Café zou kunnen worden gehouden. Voor deze 

nieuwe vestiging zouden een aantal faciliteiten moeten worden gerealiseerd, zoals een basisset 

gereedschappen en materialen, en een afsluitbare kastruimte waar deze buiten de openingstijden 

veilig zouden kunnen worden opgeborgen. Hiervoor is een subsidie aangevraagd in het kader van het 

Armoedebeleid van de Gemeente Capelle. Aangezien deze subsidie pas in 2018 zou worden 

uitgekeerd is daarnaast van de Gemeente een voucher van Eur 1500 verkregen zodat de 

voorbereidingen al in het laatste kwartaal van 2017 van start konden gaan, voor de opening op 6 

januari 2018. 

De inkomsten bestonden in 2017 voornamelijk uit de vrijwillige bijdragen voor de reparaties, en 

vergoeding voor de gedoneerde en door de vrijwilligers gereviseerde apparaten die aan de 

kringloopwinkel zijn geleverd. 

De uitgaven van de Stichting betreffen vooral de gebruiksvergoeding aan Buurthuis de Fluiter voor de 

ruimte en de faciliteiten, onderdelen en verbruiksmaterialen, reiskosten voor vrijwilligers van buiten 

de gemeente, het jaarlijkse vrijwilligerseten (in het aangrenzende IJsselcollege) en lunch voor de 

vrijwilligers die al vanaf 10.00 ’s ochtends  aanwezig zijn. In dit eerste jaar zijn er ook de kosten die 

gemaakt zijn in verband met de oprichting van de Stichting. 

Van de middelen die voor de voorbereiding van de nieuwe vestiging in Schollevaar ter beschikking 

zijn gekomen was aan het eind van 2017 nog € 126,07 over. Het jaar 2017 heeft voor het Repair Café 

in de Fluiter een positief resultaat opgeleverd van € 3030,42 (inclusief de overgedragen middelen van 

de vrijwilligersgroep), in lijn met het beleid om een buffervermogen voor borging van de continuiteit 

van ten minste € 2000 op te bouwen. Dit doel is ruimschoots gehaald. Voor de nieuwe vestiging in 

Schollevaar zal het komende jaar een soortgelijke situatie moeten zijn gerealiseerd. 

  



 

Onderstaande staten met de daaropvolgende toelichting tonen het financiële verslag in cijfers van de 

Stichting Repair Café Capelle aan den IJssel. 

Staat van Baten en Lasten 2017 RepairCafé Capelle aan den IJssel 

     Inkomsten     Uitgaven   

  
 

  
  Inbreng middelen RCC 

vrijwilligers  € 1.682,50    
Nog te betalen RCC 
Vrijwilligers  €       208,00  

Vrijwillige bijdragen  € 2.257,37    Materialen te verbruiken  €       168,35  

Materialen doorbelast  €     333,55    Materialen door te belasten  €       428,03  

Inkomsten container  €     375,70    Gereedschap  €   1.363,04  

  
  Reiskosten  €       303,50  

      Lunch etc. vrijwilligers  €   1.027,80  

Subsidies  € 1.500,00    
 

  

Overige inkomsten  € 2.021,32    Bestuurskosten  €      301,08  

  
  Telefoon  €         47,40  

  
 

  Huur  €       900,00  

  
 

  Overige uitgaven  €       266,75  

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  

TOTAAL  € 8.172,22    TOTAAL  €   5.015,73  

  
 

  
 

  

SALDO 2017  € 3.156,49        

 

Balans per 31-12-2017 RepairCafé Capelle aan den IJssel 

   

 

  Activa  31-12-2017  15-2-2017 Passiva  31-12-2017  15-2-2017 

In kas  €     100,00 €     0,00    
Continuïteits-
reserve € 3.030,42  €     0,00    

Bank   € 4.287,86    €     0,00    Schulden € 1.231,37  €     0,00    

Gereedschap  p.m. Geen 

Beschikbaar voor 
opening RCC 
Schollevaar €    126,07  €     0,00    

Materialen  p.m. Geen  

 
  

  
  

 

 
  

 Totaal Activa   € 4.387,86    €     0,00    Totaal Passiva € 4.387,86     €     0,00    

           

 

 

 

  



 

Toelichting op de staat van inkomsten en uitgaven. 

Inbreng middelen RCC vrijwilligers De door de vrijwilligersgroep bij de Fluiter sinds de start van 
hun Repair Café activiteiten in 2014 bijeengebrachte 
middelen, die na oprichting van de Stichting zijn overgedragen. 

Vrijwillige bijdragen De door de klanten van het Repair Café gegeven vrijwillige 
bijdragen. 

Materialen doorbelast De door de kanten van het Repair Café betaalde kosten van 
onderdelen en dergelijke die voor de reparatie benodigd 
waren. 

Inkomsten container De opbrengst van apparaten die gedoneerd waren aan het 
Repair Café in de container aan de milieustraat en door de 
vrijwilligers van het Repair Café weer in orde gebracht. 

Subsidies De ontvangen subsidie voor de voorbereiding van Repair Cafe 
Capelle Schollevaar (opening 6 januari 2018) 

Overige inkomsten Voornamelijk de ontvangen vergoeding voor apparaten die 
aan het Repair Café gedoneerd zijn, en gereviseerd en aan de 
gemeentelijke kringloopwinkel geleverd. 

Nog te betalen RCC Vrijwilligers De schulden die de vrijwilligersgroep had aan de Stichting de 
Fluiter ten tijde van de overdracht van hun middelen 

Materialen te verbruiken Aanschaf van verbruiksmaterialen 
Materialen door te belasten Aanschaf van materialen / onderdelen die aan de klant 

worden doorberekend. 
Gereedschap Aanschaf van gereedschappen 
Reiskosten Reiskosten van vrijwilligers van buiten de gemeente of naar 

cursussen, bijeenkomsten  en dergelijke. 
Lunch etc. vrijwilligers Lunch voor de vrijwilligers die al vanaf 10.00 aanwezig zijn om 

gedoneerde apparaten te reviseren, alsmede de kosten van 
het jaarlijkse etentje in de naastgelegen school. 

Bestuurskosten De kosten bij oprichting van de Stichting (Notaris en Kamer 
van Koophandel) 

Telefoon De kosten van het telefoonabonnement 
Huur De huur verschuldigd aan de Fluiter voor het gebruik van de 

ruimte. 
Overige uitgaven Voornamelijk bankkosten en de kosten voor aanvraag e-

herkenning 

 

Toelichting op de Balans. 

In kas Aanwezig contant kasgeld 
Bank Banksaldo bij de RABO Bank 
Gereedschap Gereedschappen overgedragen door de vrijwilligersgroep en 

gedurende het jaar aangeschaft (kosten), als 'pro memorie' 
opgenomen op de balans. 

Materialen Verbruiksmaterialen en onderdelen overgedragen door de 
vrijwilligersgroep en gedurende het jaar aangeschaft (kosten), 
als 'pro memorie' opgenomen op de balans. 

Continuiteits-reserve De reserve aangehouden om de continuïteit van het Repair 
Café voor enige tijd te garanderen in geval van tijdelijk 
teruglopende inkomsten. 

Schulden De nog verschuldigde huur over 2017 en een nog niet betaalde 
declaratie voor kosten gemaakt in december 2017. 

Beschikbaar voor opening RCC 
Schollevaar 

Het van de Voucher resterende geld beschikbaar voor de 
opening van het Repair Café in Schollevaar op 6 januari 2018. 

 


