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Verslag 2018
De Stichting heeft het Repair Café in 2018 op dezelfde wijze en met dezelfde vrijwilligers iedere
donderdagmiddag in Buurthuis De Fluiter voortgezet. Daarnaast is vanaf januari 2018 een vestiging in
het Huis van de Wijk in Schollevaar actief, op iedere eerste zaterdag van de maand. Deze ruimte is
beschikbaar gesteld door het Capels Multicultureel Centrum. Voor de opstart en inrichting is een
subsidie verkregen van de Gemeente Capelle aan den IJssel.
De bezoeken aan het Repair Café Capelle zijn in 2018 verder gestegen. Onze bij de RepairMonitor
ingevoerde gegevens laten het volgende resultaat te zien:
Over heel 2018 werden 1011 apparaten ter reparatie aangeboden, waarvan 72% met succes werden
gerepareerd. De top drie is:
1.
fietsen (221)
2.
koffiezetmachines (154)
3.
stofzuigers (61)
Uit dezelfde gegevens blijkt verder dat het Repair Café Capelle het grootste aantal reparaties van alle
Repair Café's in Nederland heeft verricht. Ook ligt het slagingspercentage ruim boven het landelijk
gemiddelde. Dit is een heel mooi resultaat.
Het aantal bezoekers van de dependance Schollevaar die in januari 2018 is geopend, stijgt langzaam.
Voorlopig is het niet nodig de openingstijden uit te breiden.
Bijzondere momenten in 2018 waren:
 Na de officiële opening op 6 januari 2018 door burgemeester Peter Oskam ging de nieuwe
vestiging van het Repair Café in Schollevaar van start in het Huis van de Wijk.
 In juli ontvingen wij de 3000e bezoeker.
 Bij het jubileum 40 Jaar Schollevaar (met festival) waren we met een kraam aanwezig op de
jubileummarkt op 29 september.
 Op 10 oktober deed het Repair Café in de Paulus Kerk met een kraam mee aan de start van
de Duurzaamheidsweek van de Gemeente Capelle aan den IJssel.
 Tijdens de tiende editie van de Dag van de Duurzaamheid, ook op 10 oktober, organiseerde
het Repair Café op verzoek van Evides een Pop-up Repair Café Capelle ten behoeve van hun
werknemers, in de vestiging aan de Schaardijk.
Inkomsten werden verkregen uit de vrijwillige bijdragen van de bezoekers. Daarnaast was er een
vergoeding die het Repair Café ontving voor het herstellen van elektrische 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 (elektrische) apparaten gebruik te maken dan wel deze voor een gering bedrag bij de
kringloopwinkel aan te schaffen.
De uitgaven van de Stichting betreffen vooral de gebruiksvergoeding aan Buurthuis de Fluiter en het
CMC voor de ruimte en de faciliteiten, onderdelen en verbruiksmaterialen, reiskosten voor
vrijwilligers van buiten de gemeente, het jaarlijkse vrijwilligerseten (in het aangrenzende
IJsselcollege) en de lunch voor de vrijwilligers die al vanaf 10.00 ’s ochtends donderdags in de Fluiter

aanwezig zijn om al vóór de openingstijd (14:00) de gedoneerde apparaten na te zien, schoon te
maken en zo nodig te repareren. Daarnaast moest een investering worden gedaan in een basis van
gereedschappen en inventaris voor de nieuw geopende vestiging in Schollevaar.
Aan het eind van 2018 heeft het Repair Café nog een continuïteitsreserve van € 2744,36 (€3030,42 in
2017), in lijn met het beleid om een buffervermogen voor borging van de continuïteit van ten minste
€ 2000 op te bouwen. De daling wordt vooral veroorzaakt door eenmalig hoge kosten voor de
inventaris in Schollevaar, waarvoor een voorziening is opgenomen. Verwacht wordt dat in 2019 deze
reserve verder wordt aangevuld, zodat ook continuïteit in Schollevaar gewaarborgd kan worden.

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

2018 - RC Capelle aan den Ijssel

Inkomsten

Uitgaven

Vrijwillige bijdragen
Materialen doorbelast
Inkomsten container
Sponsoring
Subsidies
Overige inkomsten

€ 3.276,15
€ 480,25
€ 749,30
€ 500,00
€ 3.740,00
€ 833,25

TOTAAL

€ 9.578,95

SALDO 2018

€ -286,06

Balans per 31-12-2018
Activa
Kas

Totaal activa

Bestuurskosten
Telefoon
Huur
Voorzieningen
Overige uitgaven

€

p.m.

€

7.801,36

112,92
396,55
219,06
464,50
1.379,50
51,60
1.677,50
4.328,93
1.234,45

RepairCafé Capelle aan den IJssel

200,50 €
7.600,86

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€ 9.865,01

31-12-2018 31-12-2017 Passiva

Bank
€
Gereedschap p.m.
Materialen

Materialen te verbruiken
Materialen door te belasten
Gereedschap
Reiskosten
Lunch etc. vrijwilligers

100,00 Continuïteitsreserve

€
4.287,86 Schulden
p.m.
Voorziening
vrijwilligersuitstapje
p.m.
Voorziening ten
behoeve inventaris
Schollevaar

€

4.387,86 Totaal passiva

31-12-2018 31-12-2017
€ 2.744,36
€ 602,00

€ 3.030,42
€ 1.231,37

€ 825,00

€ 3.630,00

€ 126,07

€ 7.801,36

€ 4.387,86

Toelichting op de staat van inkomsten en uitgaven.
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 het Repair Cafe Capelle
Schollevaar (opening 6 januari 2018) en de Vrijwilligerssubsdie
van de Gemeente Capelle aan den IJssel
Overige inkomsten
Voornamelijk de ontvangen bijdrage naar aanleiding van het
Pop-Up Repair Café bij Evides in de Week van de
Duurzaamheid.
Sponsoring
Sponsorbijdrage ontvangen van het Koopjeskeldertje
Materialen te verbruiken
Aanschaf van verbruiksmaterialen
Materialen door te belasten
Aanschaf van materialen / onderdelen die aan de klant
worden doorberekend.
Gereedschap
Aanschaf van gereedschappen en inventaris
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 gemaakt door het bestuur ten behoeve van het
Repair Café
Telefoon
De kosten van het telefoonabonnement
Huur
De huur verschuldigd aan de Fluiter en de vergoeding aan het
CMC voor het gebruik van de ruimte en de faciliteiten.
Voorzieningen
Toevoeging aan de voorzieningen (bergkast, uitstapje)
Overige uitgaven
Voornamelijk kosten voor flyeractie ten behoeve van de
vestiging Schollevaar, advertenties, drukwerk en bankkosten.

In kas
Bank
Gereedschap
Materialen
Continuïteitsreserve

Schulden
Voorziening vrijwilligersuitstapje

Voorziening inventaris RCC
Schollevaar

Toelichting op de Balans.
Aanwezig contant kasgeld
Banksaldo bij de RABO Bank
Gereedschappen, als 'pro memorie' opgenomen op de balans.
Verbruiksmaterialen en onderdelen (kosten), als 'pro
memorie' opgenomen op de balans.
De reserve aangehouden om de continuïteit van het Repair
Café voor enige tijd te garanderen in geval van tijdelijk
teruglopende inkomsten.
De nog verschuldigde huur over 2018 en het nog niet betaalde
kerstdiner voor de vrijwilligers in 2018.
De voorziening ten behoeve van het uitstapje voor de
vrijwilligers ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van het
Repair Café Capelle aan den IJssel in 2019
De voorziening voor de bergkast in het Repair Café in
Schollevaar.

