Stichting Repair Cafe Capelle aan den IJssel
Verslag 2019
Activiteiten in 2019
De Stichting heeft het Repair Café in 2019 op dezelfde wijze en overwegend met dezelfde vrijwilligers
voortgezet, iedere donderdagmiddag in Buurthuis De Fluiter en iedere eerste zaterdag in de maand
in het Huis van de Wijk in Schollevaar, in een ruimte beschikbaar gesteld door het Capels
Multicultureel Centrum.
De bezoeken aan het Repair Café Capelle zijn in 2019 verder gestegen. Onze bij de RepairMonitor van
de overkoepelende Stichting Repair Café ingevoerde gegevens laten het navolgende resultaat zien.
Over heel 2019 werden 1140 apparaten (2018: 1011) ter reparatie aangeboden, waarvan 71,4% met
succes werden gerepareerd. De top drie is:
1.
koffiezetmachines (199)
2.
fietsen (176)
3.
stofzuigers (84)
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 vestiging in Schollevaar stijgt nog steeds. Voorlopig is het niet nodig de
openingstijden uit te breiden.
Het Repair Café bestaat dit jaar vijf jaar, gestart door een groep enthousiaste vrijwilligers in maart
2014. Ter gelegenheid van dit eerste lustrum zijn dit jaar dan ook een aantal extra activiteiten ten
behoeve van de vrijwilligers georganiseerd.
Bijzondere momenten in 2019 waren:
 Op 6 maart 2019 bestaat het Repair Café Capelle 5 jaar. Op 7 maart wordt dat gevierd in de
Fluiter, in aanwezigheid van wethouder van Veen die voor alle vrijwilligers een tegoedbon
van de Gemeente Capelle meebrengt.
 Op 11 mei brengen de vrijwilligers van het Repair Café een bezoek aan de SS Rotterdam, met
rondleiding en hapje/drankje. Ook de vrijwilligers van de Koopjeskelder in Capelle, waar veel
van de gerepareerde apparaten uit de container een weg vinden, zijn uitgenodigd. Kosten
worden grotendeels gedekt door een donatie van Evides voor dit doel tijdens de Week van
de Duurzaamheid in 2018.
 Het Repair Café ontving dit jaar de 4000e bezoeker,
 Op 15 augustus is er een barbecue voor alle vrijwilligers van het Repair Café in restaurant Het
Hooghe Water, mede gesponsord door dit restaurant.
 Tijdens de Duurzaamheidsweek van de Gemeente Capelle aan den IJssel leverde het Repair
Café weer een bijdrage, op donderdag 10 oktober in De Fluiter.
 Op 18 oktober namen bestuursleden deel aan het evenement Celebrating Repair, ter
gelegenheid van het tienjarig bestaan van het eerste Repair Café, met vertegenwoordigers
van vele Repair Cafés en ook van fabrikanten van apparaten die door Repair Cafés veelal
gerepareerd worden.
 Op woensdag 4 december vond het traditionele jaarlijkse (kerst)diner plaats in het naast de
Fluiter gelegen IJsselcollege, voor alle vrijwilligers en hun partners.

Inkomsten werden verkregen uit de vrijwillige bijdragen van de bezoekers. Ook dit jaar is een
subsidie verkregen van de Gemeente Capelle aan den IJssel van €46 per vrijwilliger. Daarnaast zijn er
bijdragen die het Repair Café ontving voor herstelde 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 een Kringloopwinkel waren geleverd of waarmee klanten waren
geholpen waarvan het meegebrachte apparaat niet meer te repareren was. 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 in 2019 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 vrijwilligersdiner (in het aangrenzende
IJsselcollege), de extra activiteiten ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan 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 inbouwkast voor gereedschappen en
materialen in de vestiging in Schollevaar.
Aan het eind van 2019 heeft het Repair Café een continuïteitsreserve van € 3150,55 (€2744,36 in
2018), in lijn met het beleid om een buffervermogen voor borging van de continuïteit van ten minste
€ 2000 op te bouwen. Deze doelstelling was bepaald toen er nog alleen de vestiging in de Fluiter
actief was, in de huidige situatie met twee vestigingen en aanmerkelijk meer vrijwilligers is een
hogere reserve zeker terecht en verstandig.

Financieel verslag
Onderstaande staten tonen het financiële verslag van de Stichting Repair Café Capelle aan den IJssel
in cijfers met bijbehorende toelichting.

Staat van Baten en Lasten

2019 - RC Capelle aan den Ijssel

Inkomsten

Uitgaven

Vrijwillige bijdragen
Materialen doorbelast
Inkomsten container

€ 4.488,82
€ 509,40
€ 392,50

Subsidies
Overige inkomsten

€ 1.196,00
€ 1,90

Vrijval voorzieningen

€ 4.455,00

TOTAAL
SALDO 2019

€ 11.043,62
€ 406,19

Materialen te verbruiken
Materialen door te belasten
Gereedschap
Reiskosten
Lunch en activiteiten
vrijwilligers
Bestuurskosten
Telefoon
Huur
Overige uitgaven

€ 150,67
€ 328,63
€ 373,30
€ 208,00
€ 3.256,85
€ 64,50
€ 48,00
€ 1.630,00
€ 4.577,48

€ 10.637,43

Balans per 31-12-2019
Activa

31-12-2019

Kas
Bank

€ 150,00
€ 3.128,55

Vorderingen

Gereedschap
Materialen
Totaal activa

€ 25,00

p.m.
p.m.
€ 3.303,55

RepairCafé Capelle aan den IJssel
31-12-2018 Passiva
€ 200,50 Continuiteits-reserve
€ 7.600,86 Schulden
Voorziening
vrijwilligersuitstapje

p.m.
p.m.

Voorziening ten behoeve
inventaris Schollevaar

€ 7.801,36 Totaal passiva

31-12-2019

31-12-2018

€ 3.150,55
€ 153,00

€ 2.744,36
€ 602,00

€ 0,00

€ 825,00

€ 0,00

€ 3.630,00

€ 3.303,55

€ 7.801,36

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 Vrijwilligerssubsdie van de Gemeente Capelle aan den
IJssel
Overige inkomsten
Kasverschilen
Vrijval voorzieningen
Vrijval van de voorziening voor de inbouw-kast in Schollevaar
en voor de excursie naar de SS Rotterdam voor de vrijwilligers.
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, de excursie en barbecue
ter gelegenheid van het eerste lustrum, 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.
Overige uitgaven
Voornamelijk kosten voor de ingebouwde bergkast ten
behoeve van de vestiging Schollevaar, drukwerk en
bankkosten.

In kas
Bank
Gereedschap
Materialen
Vorderingen
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.
Nog te ontvangen bijdrage voor reparatie en onderdelen.
De reserve aangehouden om de continuïteit van het Repair
Café voor enige tijd te garanderen in geval van tijdelijk
teruglopende inkomsten.
De nog verschuldigde reiskosten en kosten voor onderdelen
over 2019.
De voorziening ten behoeve van een 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.
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