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Jaarverslag 2016
Stichting Repair Café Oegstgeest
In het kort
In het vierde jaar van zijn bestaan heeft Repair Café Oegstgeest volop gewerkt met en voor
de gemeenschap. Tijdens tien Cafés, op diverse locaties, zijn 570 kapotte voorwerpen
gerepareerd. Deze spullen zijn niet op de afvalberg beland, maar worden thuis opnieuw
gebruikt. Hiermee droeg onze lokale bevolking bij aan de noodzaak het milieu te sparen, de
uitstoot van broeikasgassen (oa CO2) te beperken en de doelen van het klimaatverdrag van
Parijs op alledaagse manieren dichterbij te brengen.
Het draagvlak voor Stichting Repair Café Oegstgeest is onverminderd groot gebleken: toen
enkele reparateurs vertrokken, traden vlot nieuwe vrijwilligers uit de gemeenschap aan.
Giften van bezoekers en van goededoelenfondsen zorgden ervoor dat het Café mooie
inkomsten genoot waardoor de financiële positie gezond is.
In januari 2016 trok de grondlegger en belangrijkste organisator van het Café zich terug.
Een nieuwe voorzitter en twee medeorganisatoren traden direct toe zodat de
organisatiegroep en het stichtingsbestuur het werk met energie konden voortzetten.
Via een enquête spraken bezoekers zich uit over de meest wenselijke locatie voor het Café:
altijd op dezelfde plaats of ook op andere plaatsen in het dorp? Men vond het wisselen van
locatie ‘prima’; echter, een meerderheid gaf de voorkeur aan een vaste locatie, in het
bijzonder aan het Dorpscentrum aan de Lijtweg. Bezoekers komen naar het Café vanwege
de gratis reparaties en het duurzame effect.
Ook de vrijwillige reparateurs gaven de hoogste waardering voor het Dorpscentrum als
locatie; er hoeft dan minder gesjouwd te worden met gereedschap en materiaal. Vrijwilligers
werken mee vanuit motieven als ‘duurzaamheid’, ‘gezelligheid’ en ‘kennis delen’.
Resultaten in 2016
In 2016 zijn 837 voorwerpen uit Oegstgeester huishoudens aangeboden voor reparatie.
Hiervan zijn 570 dingen echt gemaakt, dus 68 procent van de klussen slaagde. Het Café
onderzocht:






312 elektrische en/of elektronische apparaten; 153 keer met succes gemaakt,
153 meubels, speelgoed, houtwerk, kunststof, metalen enz; 109 keer gemaakt,
82 kledingstukken en textiel; 80 keer gerepareerd,
94 fietsen; 92 keer hersteld,
57 computers, laptops, printers, smartphones en dergelijke; 30 keer geslaagd.

Bij 16 procent van de spullen lukte de reparatie niet. Soms werd geadviseerd een vakman te
raadplegen. Meestal was het voorwerp echt kapot en kon men het ‘gerust’ afdanken. Bij 5
procent bleef het resultaat onbekend omdat de administratie te kort schoot.
Vergeleken met 2015 zijn minder voorwerpen ingebracht voor reparatie: 837 tegenover 962.
Er slaagden meer reparaties: 68 tegenover 56 procent.
Meer details in bijlage 1: ‘Reparaties per jaar’ en ‘Cijfers 2016’, pag. 10 tot 13.
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Bovendien is bereikt:






lokaal minder afval en minder aanschaf van nieuwe producten,
lokaal minder uitstoot van CO2 en broeikasgassen,
op persoonlijk vlak: minder aanschaf van nieuwe goederen, besparing op
huishoudelijke uitgaven,
tien openbare bijeenkomsten, gekenmerkt door gezelligheid, persoonlijke aandacht,
sociale binding, ontmoeting en contact, het delen van kennis en middelen,
overdracht van reparatiekennis en educatie.

Veel Oegstgeestenaren bezochten het Café vaker dan één keer, waren zelfs ‘regelmatige
bezoekers’. Een toenemend aantal schonk een extra financiële bijdrage en mocht zich
daarmee ‘Vriend van Repair Café Oegstgeest’ noemen.
Locaties en thema’s
Repair Café Oegstgeest heeft tien Cafés verzorgd. Zes vonden plaats in het Dorpscentrum,
breed gewaardeerd om zijn royale ruimte, goede faciliteiten en centrale ligging. Vier Cafés
vonden ergens anders plaats: in woonzorgcentrum Rustenborch (januari), de openbare
bibliotheek (maart), de Regenboogkerk (mei) en op het Boerhaaveplein (augustus).
Per seizoen stond een thema centraal: ‘scherp de tuin in’ in maart en april, ‘zomerse spullen’
in juni, ‘kapotte vakantie-uitrusting’ in augustus, ‘fietsverlichting’ in oktober in samenwerking
met de ANWB en ‘attributen voor Sinterklaas en Kerstmis’ in november.
Duurzame organisaties van Oegstgeest presenteerden zich op 4 juni met een
informatiemarkt bij winkelcentrum Lange Voort. De stand van het Repair Café trok veel
bezoekers. Tegelijk is hier het Platform Duurzaam Dorp Oegstgeest van start gegaan; het
Café is een van de deelnemers.
Burgemeester E. R. Jaensch bezocht het Café op 25 juni. Hij kreeg een rondleiding langs de
werktafels en sprak zijn waardering uit voor deze vrijwillige dienstverlening die zo goed bij
Oegstgeest past.
Vrijwilligers
Repair Café Oegstgeest kon in 2016 rekenen op 35 vrijwilligers. In de loop van het jaar
verlieten negen personen de groep, en even zoveel nieuwe traden toe. Verder zijn enkele
invalkrachten bereid incidenteel mee te doen. De ploeg bestaat uit vrouwen en mannen,
jongeren en ouderen, mensen die hier sinds generaties wonen en mensen met een
migratieachtergrond.
Naast het gereedschap van Repair Café Oegstgeest gebruiken sommige reparateurs graag
ook hun eigen uitrusting. Bij schade aan of verlies van persoonlijke eigendom kan de
organisatie hiervoor geen verantwoordelijkheid dragen. Dit is in 2016 door het
stichtingsbestuur neergelegd in een Beleidslijn Gereedschap en besproken met alle
vrijwilligers.
Twee vrijwilligersavonden zorgden voor samenhang en betrokkenheid. Op 4 maart nam de
groep in eigen kring afscheid van Tet Hiltermann, de initiatiefnemer en belangrijkste
organisator van Repair Café Oegstgeest. Het was de persoonlijke band tussen Hiltermann
en vele vrijwilligers die het Café vanaf mei 2013 tot een succes maakte.
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Op 4 maart 2016 nam initiatiefnemer Tet Hiltermann (midden, met bloemen) afscheid van de
toenmalige vaste groep vrijwilligers van Repair Café Oegstgeest. (foto Wil van Elk)

Op 9 september genoten alle vrijwilligers van gezelligheid, ontmoeting en persoonlijk contact,
wat er tijdens drukke Cafés wel eens bij in schiet. Met een hapje en drankje op het
zonovergoten schoolplein van basisschool De Kring werd het een prachtige zomeravond.
Organisatiegroep en stichtingsbestuur
Na drie jaar organiseren gaf Tet Hiltermann tweede helft 2015 te kennen haar leidende
positie te willen opgeven. Stichtingsbestuur en organisatiegroep voelden bovendien behoefte
aan versterking wegens toenemende werkzaamheden en de vacature Van der Kooy sinds
2015. Doelgerichte werving via netwerken, organisaties en twee vrijwilligerscentrales
leverden drie geschikte kandidaten op. Op de bestuursvergadering van 29 januari 2016 kon
Tet Hiltermann het voorzitterschap overdragen aan Lia van Schaijk. Bestuur en
organisatiegroep werden uitgebreid met twee personen. Vanaf dat moment bestond het
stichtingsbestuur uit:
Lia van Schaijk, voorzitter
Frans Malten, secretaris
Dominique Arnold, penningmeester
Femke Tas, bestuurslid
Joost Wijers, bestuurslid
Het openbare afscheid van initiator Tet Hiltermann vond plaats tijdens het Café van 26
maart. Te midden van bezoekers, genodigden en vrijwilligers uitten diverse sprekers hun
waardering voor de zorgvuldige manier waarop Hiltermann het Café in Oegstgeest tot
realiseerde, met draagvlak onder de bevolking en lokale ondernemers.
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Op de bestuursvergadering van 12 april presenteerde voorzitter Lia van Schaijk een
Beleidsplan 2016. Het is gericht op consolidatie enerzijds en verdere ontwikkeling anderzijds,
met name betreffende educatie en samenwerking met lokale organisaties in de brede
context van duurzaamheid. Het Beleidsplan is te lezen op www.repaircafeoegstgeest.nl,
homepage.
In deze vergadering zijn het Jaarverslag en Financieel Verslag 2015 vastgesteld; ging de
secretarisfunctie van Frans Malten over naar Joost Wijers; is de relatie met sponsoren
doorgelicht en is het beleid besproken ten aanzien van ‘Vrienden van Repair Café
Oegstgeest’.
De organisatiegroep vergaderde maandelijks twee tot drie keer, niet alleen in verband met
de bestuurswisseling, maar ook en vooral ter voorbereiding van nieuwe Cafébijeenkomsten.
De website is onder handen genomen, qua vorm en inhoud. De site is in eigen beheer
genomen en wordt niet langer gefaciliteerd door de landelijke stichting Repair Café
Nederland.
Gereedschappen en materialen zijn verder geordend per krat en gemarkeerd, wat bijdraagt
aan efficiënt werken tijdens Cafés.
Er is overlegd met sponsoren en goededoelenfondsen, met locatiebieders zoals het
Dorpscentrum, met gemeente Oegstgeest, de ANWB, de Fietsersbond, buurtvereniging
Haaswijk Morsebel en winkeliersvereniging Lange Voort.
Op 12 december is meegedaan aan de klankbordsessie Van Afval Naar Grondstof, waar
gemeente Oegstgeest scenario’s voor toekomstig duurzaamheidbeleid en –acties toetste bij
betrokken burgerinitiatieven.
Initiatiefnemers uit Voorschoten bezochten Repair Café Oegstgeest enkele keren om
inspiratie op te doen; sinds februari 2017 is Repair Café Voorschoten maandelijks actief.
Naast de reguliere nieuwsberichten in de lokale pers in verband met de maandelijkse Cafés,
is er sprake geweest van bijzondere media-aandacht voor Repair Café Oegstgeest. Het
online techniekmagazine voor de jeugd, YouTech, publiceerde in juni een interview met de
jonge reparateur Bas Juffermans. Journalist Joost van Egmond bezocht in mei en juni het
Café en sprak vrijwilligers. Dit leverde een hoofdstuk op in zijn online boek ‘Graag! De
vrijwilligerseconomie van Nederland’. Het Leidsch Dagblad publiceerde eind december een
groot interview met stichtingsvoorzitter Lia van Schaijk.
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Jaarrekening Stichting Repair Café Oegstgeest 2016
De Stichting Repair Café Oegstgeest is opgericht op 12 juni 2014. Het tweede volledige
boekjaar loopt van 1 januari 2016 tot 31 december 2016 en wordt hieronder toegelicht.
Tussen januari en december 2016 vonden er tien Cafés plaats, die een totaalbedrag van
1.725 euro aan vrijwillige bijdragen opleverden. Zes van de tien Cafés draaiden in het
Dorpscentrum, voor de rest was het Repair Café te gast op wisselende locaties in het dorp.
Het Dorpscentrum kreeg van het Repair Café een tegemoetkoming in de kosten, de overige
locaties zijn gratis ter beschikking gesteld.
In de loop van 2016 besloot het bestuur van het Repair Café Oegstgeest om voortaan alle
Cafés (behalve één in de zomer) in het Dorpscentrum te houden. Met het Dorpscentrum zijn
nieuwe huurafspraken gemaakt. Dit besluit van het bestuur werd ondersteund door
informatie uit onderzoek onder de vrijwilligers en bezoekers van het Café (zie ook pag. 2).
Bestaande en nieuwe Vrienden van Repair Café Oegstgeest doneerden in 2016 in totaal
200 euro. Van Garagebedrijf Détom kreeg het Repair Café een donatie uit de bonnenactie bij
het tanken van Peut. Bovendien doneerde het Rabobank Wensenfonds royaal.
Het gereedschap in eigen bezit van het Repair Café is, mede dank zij de grote donatie van
de Rabobank Leiden-Katwijk, weer uitgebreid. In 2016 zijn onder andere twee handige
montagestandaards voor de fietsenmakers aangeschaft. Gereedschap en materiaal zijn
direct in het boekjaar afgeschreven en staan pro memori voor 1 euro in de balans
opgenomen.
In augustus 2016 trad het Café op in de buitenlucht, op het Boerhaaveplein in Haaswijk.
Daarvoor zijn kramen gehuurd en werd er een zomerfeest van gemaakt. In het algemeen
worden de vrijwilligers tijdens een Café verzorgd met een lunch, die wordt gesponsord door
Albert Heijn Lange Voort en Jumbo Peter de Jong.
In september 2016 genoten vrijwel alle vrijwilligers van een vrijwilligersavond op het
schoolplein van Jenaplanschool De Kring. In december ontving elke vrijwilliger een
kerstpresentje.
Boekjaar 2016 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 831,97. Het
stichtingsvermogen komt daarmee per 31 december 2016 uit op € 2.879. Dit biedt een
gezonde basis voor de toekomst.
Stichting Repair Café Oegstgeest heeft zich verbonden aan de voorwaarden van ANBI van
de Belastingdienst. Dit houdt onder meer in dat de bestuursleden geen financiële vergoeding
ontvangen voor hun werk. Jaarlijks legt stichting RCO openbare verantwoording af van het
gevoerde financieel beleid door openbaarmaking van de financiële stukken op de website.

Oegstgeest, april 2017
Dominique Arnold, penningmeester SRCO
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Stichting Repair Café Oegstgeest
Balans

31-12-2016

1-1-2016

Activa
Vaste Activa
gereedschap

1,00

1,00 (pro memori)

Vlottende Activa
debiteuren

0,00

50,00

577,43

70,70

bankrekening

2.968,92

2.328,67

totaal

3.547,35

2.450,37

2.879,35

2.061,18

668,00

389,19

3.547,35

2.450,37

Liquide middelen
kas

Passiva
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden
crediteuren

totaal
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Stichting Repair Café Oegstgeest
Exploitatierekening
Realisatie 2016

Begroting 2016

1.724,93

1.300,00

200,00

330,00

2.000,00

175,00

214,50

-

4.139,43

1.805,00

Aanschaf gereedschap

825,81

350,00

Administratie kosten

289,86

200,00

PR en promotie

350,89

150,00

Locatie kosten

430,66

450,00

1.247,45

750,00

176,59

120,00

3.321,26

2.020,00

818,17

-215,00

Baten
Vrijwillige bijdragen bezoekers
Vrienden
Donatie Rabobank
Donatie Détom
SOM der BATEN

Lasten

Ondersteuning vrijwilligers
Kosten bankrekening
SOM der LASTEN
Exploitatiesaldo
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Dit bestuurlijk en financieel Jaarverslag 2016 is vastgesteld en akkoord bevonden door de
bestuursleden van stichting Repair Café Oegstgeest, op 6 oktober 2017, in vergadering in
Oegstgeest:

C A F van Schaijk, voorzitter

P C J Wijers, secretaris

D A Arnold, penningmeester

F Tas, lid

F H M Malten, lid

Een getekend exemplaar van dit document bevindt zich in het archief van stichting Repair
Café Oegstgeest. Op verzoek is het daar ter inzage.
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Bijlage 1

Resultaten 2013 – 2016
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Resultaten 2016:

Totaal aantal reparaties
elektra 2016: 312
3%

electra ?

34%

electra gelukt
49%

14%

electra advies
electra niet-gelukt
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Totaal aantal
gereedschappen
geslepen: 139, alle gelukt
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