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Activiteiten in 2020 

Het Repair Café is gestart door een groep enthousiaste vrijwilligers in maart 2014, en is vanaf 2017 

de Stichting Repair Café Capelle aan den IJssel. De Stichting heeft het Repair Café in 2020 op 

grotendeels dezelfde wijze en overwegend met dezelfde vrijwilligers voortgezet. Dit gebeurt door het 

organiseren van wekelijkse bijeenkomsten, op donderdagmiddag in het buurthuis De Fluiter, aan de 

Wiekslag 3, en maandelijks op de eerste zaterdagochtend van de maand in het Huis van de Wijk aan 

het Stationsplein 20 in Schollevaar. De vrijwilligers repareren dan allerlei (electro)technische en 

mechanische apparaten samen met de eigenaar en helpen zo de kennis om deze apparaten te 

repareren verder te ontwikkelen en te verspreiden. Deze bijeenkomsten hebben tevens een sociale 

functie, waarbij buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten en vrijwilligers de reparaties uitvoeren en 

daarbij hun kennis aan de bezoekers overdragen. 

Door de uitbraak van de coronapandemie en de daaropvolgende maatregelen, samen met de 

overweging dat een groot deel van de vrijwilligers van het Repair Café tot de risicogroep behoren, 

heeft het bestuur moeten besluiten het Repair Café een groot deel van het jaar gesloten te houden. 

Na de opening in januari sloot het Repair Café vanaf 12 maart, om pas na de zomervakantie op 3 

september weer te openen. Bij het opkomen van de tweede coronagolf moest het Repair Café na 15 

oktober helaas weer sluiten, voor de resterende periode van 2020. 

De bezoeken aan het Repair Café Capelle zijn daardoor in 2020 aanmerkelijk gedaald. Onze bij de 

RepairMonitor van de overkoepelende Stichting Repair Café ingevoerde gegevens laten het 

navolgende resultaat zien: 

Over heel 2020 werden 389 apparaten (2019: 1140) ter reparatie aangeboden, waarvan 72,3 % met 

succes werden gerepareerd. De top drie is: 

1. koffiezetmachines (67) 

2. Naaimachine (34) 

3. fietsen (33) 

Uit dezelfde gegevens blijkt verder dat het Repair Café Capelle het op één na grootste aantal 

reparaties van alle Repair Café's in Nederland heeft verricht, Repair Café Delft is ons dit jaar voor het 

eerst voorbij gegaan. Ook ligt het slagingspercentage (72,3%) ruim boven het landelijk gemiddelde 

(63%). Dit is ondanks alles een heel mooi resultaat. 

 

Het aantal bezoekers van de vestiging in Schollevaar is nog beperkt. Voorlopig is het niet nodig de 

openingstijden uit te breiden. 

 

Door de beperkingen ten gevolge van corona zijn dit jaar geen speciale activiteiten ten behoeve van 

de vrijwilligers georganiseerd, zoals de zomerbarbecue en het kerstdiner. De middelen daarvoor zijn 

gereserveerd om het volgend jaar, als de beperkingen voor dergelijke evenementen zijn opgeheven, 

onze vrijwilligers hiervoor te compenseren. 

Het jaar 2020 was vooral een bijzonder jaar door het uitbreken van de Covid-19 pandemie, waardoor 

het Repair Café halverwege maart al moest sluiten. Het Repair Café is pas na de zomervakantie weer 

geopend. In overleg en met medewerking van alle vrijwilligers zijn eerst de noodzakelijke 

maatregelen genomen om zowel de vrijwilligers – grotendeels behorend tot de risicogroep – als de 

cliënten te beschermen. Het aantal werkplekken werd teruggebracht en de opstelling aangepast 

zodat zowel tussen de vrijwilligers onderling als ten opzichte van de cliënten de 1,5 meter regel 

gehandhaafd kon worden. Desinfectiemiddelen werden aangeschaft om handen en apparaten te 



 

desinfecteren. Gelaatsmaskers werden verplicht voor cliënten en beschikbaar gesteld aan 

vrijwilligers, de inschrijfbalie afgeschermd met kuchschermen. Voor alle cliënten werd een 

gezondheidscheck door een gastvrouw bij de ingang doorgevoerd, vaste looproutes waren 

aangegeven en het maximaal aantal cliënten binnen beperkt. Voor het leveren van de vrijwillige 

bijdrage werd een voorziening om contactloos te pinnen aangeschaft. Ondanks dat al deze 

maatregelen waren genomen moest halverwege oktober, toen de tweede golf besmettingen 

opkwam, het Repair Café weer worden gesloten. Door de beperking van de openingstijd in 2020 tot 

effectief circa vier maanden werd het aantal activiteiten zowel voor de cliënten als voor de 

vrijwilligers aanmerkelijk beperkt. 

 

De inkomsten werden ook dit jaar verkregen uit de vrijwillige bijdragen van de bezoekers, en uit een 

subsidie voor vrijwilligerswerk 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 2020 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, 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. Dit jaar is ook weer een bijdrage van €100 

geleverd aan Stichting Repair Café, de overkoepelende organisatie voor alle Repair Cafés. Omdat het 

jaarlijks kerstdiner vanwege de coronamaatregelen geen doorgang kon vinden is een voorziening van 

€750 getroffen om de vrijwilligers daar in een volgend jaar voor te compenseren. 

Aan het eind van 2020 heeft het Repair Café een continuïteitsreserve van € 3496,18 (€3150,55 in 

2019), 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     2020 - RC Capelle aan den IJssel 

       

Inkomsten 2020 2019   Uitgaven 2020 2019 

          

Vrijwillige bijdragen € 2.177,55 € 4.488,82   Materialen te verbruiken € 45,74 € 150,67 

Materialen doorbelast € 252,00 € 509,40   Materialen door te belasten € 606,61 € 328,63 

Inkomsten container € 220,00 € 392,50   Gereedschap € 22,36 € 373,30 

          

      Reiskosten € 134,00 € 70,00 

      Lunch en activiteiten € 835,40 € 3.256,85 

Subsidies € 1.242,00 € 1.196,00   vrijwilligers    

Overige inkomsten € 1,50 € 0,00   Bestuurskosten  € 64,50 

Kasverschillen € 0,00 € 1,90   Telefoon € 43,30 € 48,00 

      Huur € 657,50 € 1.630,00 

Vrijval voorzieningen € 0,00 € 4.455,00   Overige uitgaven € 452,51 € 4.577,48 

      Voorziening alternatief € 750,00   

        Kerstdiner     

TOTAAL € 3.893,05 € 11.043,62   TOTAAL 
€ 

3.547,42 
€ 

10.499,43 

          

SALDO 2020 € 345,63 € 544,19         

 

 

Balans per 31-12-2020   RepairCafé Capelle aan den IJssel 

       

Activa 31-12-2020 31-12-2019   Passiva 31-12-2020 31-12-2019 

              

Kas € 174,50 € 150,00   Continuiteits-reserve € 3.496,18 € 3.150,55 

Bank € 4.134,18 € 3.128,55   Schulden € 62,50 € 153,00 

Vorderingen   € 25,00        

Gereedschap p.m. p.m.   Voorziening alternatief € 750,00   

Materialen p.m. p.m.   Kerstdiner     

             

Totaal activa € 4.308,68 € 3.303,55   Totaal passiva € 4.308,68 € 3.303,55 

 

 

 

 

 



 

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 
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, zoals reiskosten of deelnamekosten voor 
cursussen of bijeenkomsten. 

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, bijdrage Stichting Repair Café. 

Voorziening alternatief kerstdiner Treffen van een voorziening om vrijwilligers een alternatief te 
bieden voor het Kerstdiner 2020 dat vanwege corona geen 
doorgang kon vinden. 

 

Toelichting op de Balans. 

In kas Aanwezig contant kasgeld 
Bank Banksaldo bij de RABO Bank 
Gereedschap Gereedschappen, als 'pro memorie' opgenomen op de 

balans. 
Materialen Verbruiksmaterialen en onderdelen (kosten), als 'pro 

memorie' opgenomen op de balans. 
Vorderingen Nog te ontvangen bijdrage voor reparatie en onderdelen. 
Continuïteitsreserve 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 huurkosten Schollevaar over 2020 
resp. de nog verschuldigde reiskosten en kosten voor 
onderdelen over 2019 

Voorziening alternatief kerstdiner Voorziening om vrijwilligers een alternatief te bieden voor 
het Kerstdiner 2020 dat vanwege corona geen doorgang kon 
vinden. 
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