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Jaarverslag 2017
Stichting Repair Café Oegstgeest
In het kort
In het vijfde jaar van het bestaan en het derde jaar van de Stichting heeft Repair Café Oegstgeest volop
gewerkt met en voor de gemeenschap. Tijdens negen Cafés, op diverse locaties, zijn 560 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 (o.a. 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: het
vrijwilligersbestand is op pijl gebleven. De vele giften van bezoekers en vrienden zorgden ervoor dat het
Café kan blijven voortbestaan, en dat zonder subsidies. In dit boekjaar is ingeteerd op het
stichtingsvermogen als gevolg van een negatief exploitatieresultaat. Een aanvraag bij het Rabobank
Wensenfonds loopt.
Samen met de landelijke Stichting Repair Café Nederland is in juni een pilot Kids Repair Class gehouden
bij de Montessorischool in Oegstgeest voor kinderen van de basisschool. Het idee is om kinderen op jonge
leeftijd te laten ervaren dat repareren leuk is en vaak kan. En dat weggooien van spullen die stuk zijn
zonde is.
Per december is de penningmeester van de Stichting gestopt vanwege vertrek naar het buitenland. Zij was
sinds kort na de oprichting van het Repair Café Oegstgeest betrokken bij de organisatiegroep en het
stichtingsbestuur. Het stichtingsbestuur heeft een nieuwe penningmeester benoemd en heeft besloten om
de opengevallen plek voorlopig niet te vervangen.
In december is een workshop ‘Meten is Weten’ gehouden voor de eigen reparateurs en collega’s van
Repair Café Voorschoten. Met veel enthousiasme is kennis gedeeld door twee vrijwilligers aan een grote
groep deelnemers.
Resultaten in 2017
In 2017 zijn opnieuw 790 voorwerpen uit Oegstgeester huishoudens aangeboden voor reparatie. Het totaal
aantal is lager dan vorig jaar omdat er een Café minder was georganiseerd (2017 – 9 Cafés; 2016 – 10
Cafés). Van deze voorwerpen zijn 560 dingen echt gemaakt, dus bijna 71% van de klussen slaagde. Het
Café onderzocht:
•
•
•
•
•
•

254 elektrische en/of elektronische apparaten; 123 keer met succes gemaakt,
177 meubels, speelgoed, houtwerk, kunststof, metalen enz; 124 keer gemaakt,
74 kledingstukken en textiel; 69 keer gerepareerd,
81 fietsen; 58 keer hersteld,
46 computers, laptops, printers, smartphones en dergelijke; 28 keer geslaagd,
158 slijpen; 158 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 8 procent bleef het resultaat
onbekend vanwege het ontbreken van gegevens.
Vergeleken met 2016 zijn minder voorwerpen ingebracht voor reparatie: 790 tegenover 837. Er slaagden
meer reparaties: 71 tegenover 68 procent.
Meer details in bijlage 1: ‘Reparaties per jaar’ en ‘Cijfers 2017’, pag. 9 en 10.
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Het Repair Café Oegstgeest werkt aan het realiseren van de volgende doelstellingen:
•
•
•
•

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

Inmiddels is het Café een bekend gezicht geworden in ons dorp. Veel Oegstgeestenaren bezochten het
Café vaker dan één keer, en we kennen zelfs ‘regelmatige bezoekers’.
Locaties en thema’s
Repair Café Oegstgeest heeft negen Cafés verzorgd, één minder dan afgelopen jaar. Na een onderzoek
onder bezoekers en vrijwilligers is vorig jaar besloten om voortaan de Cafés op een vaste locatie te
houden. Acht Cafés vonden plaats in het Dorpscentrum, breed gewaardeerd om zijn royale ruimte, goede
faciliteiten en centrale ligging. Eén Café was buiten in de open lucht op de Lange Voort (september).
Per seizoen stond een thema centraal: ‘scherp de tuin in’ in maart en april, ‘zomerse spullen’ in juni,
‘fietsverlichting’ in oktober in samenwerking met de ANWB en de Fietsersbond en ‘attributen voor
Sinterklaas en Kerstmis’ in november.
In juni is in samenwerking met de landelijke stichting Repair Café Nederland en de Montessorischool in
Oegstgeest een pilot gehouden van een Repair Kids Class Oegstgeest voor kinderen van de basisschool.
Het idee is om kinderen op jonge leeftijd te laten ervaren dat repareren leuk is en vaak kan. En dat
weggooien van spullen die stuk zijn zonde is. Er is een draaiboek ontwikkeld voor deze activiteit en er is
een promotiefilmpje gemaakt. De evaluatie was heel positief en volgend jaar gaan we hieraan een vervolg
geven. Daarvoor gaan we het gesprek aan met het Milieu Educatie Centrum Oegstgeest, dat lespakketten
verzorgd voor de basisscholen in Oegstgeest.

Op de Lange Voort werd dit jaar samen met de Sagara Satrya’s en de Repair Kids Bus een geslaagde
buiten activiteit georganiseerd. Kinderen konden een dolfijn van draadstaal versieren en oude spullen
slopen bij de Repiar Kids Bus. Verder werden er de gehele dag reparaties verricht door vrijwilligers aan
spullen die werden aangeboden. Ook kon worden genoten van een kopje koffie met lekkere boterkoek
geserveerd door de scoutinggroep van de Sagara Satrya’s.
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Vrijwilligers
Repair Café Oegstgeest kon in 2017 rekenen op 37 vrijwilligers. In de loop van het jaar verlieten enkele
personen de groep, en iets meer 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 door het stichtingsbestuur neergelegd in een Beleidslijn Gereedschap
en besproken met alle vrijwilligers.
De vrijwilligersavond in september in het clubhuis van de Sagara Satrya’s zorgde voor gezelligheid en
elkaar beter leren kennen. Met een hapje en een drankje werd de saamhorigheid bevorderd. De avond
werd afgesloten met een rondvaart door de Leidse grachten met een vaartuig van de scoutinggroep.
Tijdens het laatste Café van het jaar werd stilgestaan bij het afscheid van Dominique Arnold, die sinds het
oprichtingsjaar van het Repair Café Oegstgeest betrokken was bij de organisatie. Haar terugkeer naar
Zwitserland maakte het afscheid onvermijdelijk.
In december is een workshop ‘Meten is Weten’ georganiseerd door twee enthousiaste vrijwilligers voor de
geïnteresseerde collegavrijwilligers. Ook vrijwilligers van Repair Café Voorschoten waren aanwezig. Met
vele praktische tips en wetenswaardigheden ging iedereen voldaan weer naar huis.

I
Stichtingsbestuur
Er is minder vergaderd met de organisatiegroep omdat de groep lekker is ingewerkt en de taken
evenwichtig zijn verdeeld. De website is verder verbeterd en het fotoarchief is opgeschoond. De
adressenbestanden zijn geharmoniseerd en er zijn prachtige foto’s van de vrijwilligers gemaakt voor het
smoelenboek.
In juni is de hele inventaris van het Café doorgenomen en opnieuw gesorteerd in bakken samen met een
aantal vrijwilligers. Deze activiteit is afgesloten met een gezellige lunch bij de tijdelijke poffertjeskraam
tegenover het Dorpscentrum.
Twee bestuursleden zijn naar een landelijke uitwisselingsdag geweest van de overkoepelende stichting
Repair Café Nederland. Er is overlegd met sponsoren en goededoelenfondsen, met locatiebieders zoals
het Dorpscentrum, met gemeente Oegstgeest, de ANWB, de Fietsersbond, de winkeliersvereniging Lange
Voort en de Montessorischool.
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In december heeft het bestuur afscheid genomen van een vrijwilligster van het eerste uur Dominique
Arnold. Als penningmeester heeft zij trouw op de financiële administratie gedaan gedurende vele jaren,
waarvoor wij haar veel dank zijn verschuldigd. Er is een nieuwe penningmeester benoemd en de
bestuurssamenstelling is nu als volgt:
Lia van Schaijk, voorzitter,
Joost Wijers, secretaris en penningmeester,
Frans Malten, bestuurslid,
Femke Tas, bestuurslid.
Financiën
De Stichting Repair Café Oegstgeest is opgericht op 12 juni 2014. Het derde volledige boekjaar loopt van
1 januari 2017 tot 31 december 2017.
Tussen januari en december vonden er negen Cafés plaats met een gemiddelde opbrengst van € 195 per
Café, een stijging ten opzichte van het afgelopen jaar. In totaal leverde deze Cafés een bedrag op van
€ 1.783 aan vrijwillige bijdragen (2017 voor tien Cafés € 1.725). Met het Dorpscentrum zijn vorig jaar
nieuwe huurafspraken gemaakt, het buitenoptreden in september is ondersteund door de
winkeliersvereniging Winkelcentrum Lange Voort. De opbrengst van het Café in september werd
geschonken aan de Sagara Satrya´s.
Bestaande en nieuwe Vrienden van Repair Café Oegstgeest doneerden een bedrag van € 80. Besloten is
om voortaan niet meer apart de opbrengst van de vrienden te vermelden, maar om deze bij de vrijwillige
bijdragen van bezoekers te verantwoorden. Albert Heijn Lange Voort en Jumbo Peter de Jong doneerden
in natura voor de lunch van de vrijwilligers tijdens alle Cafés. Van de Rabobank werd een donatie
ontvangen waarmee de kosten van de bankrekening konden worden opgevangen.
Het gereedschap in eigen bezit van het Repair Café is verder uitgebreid. Gereedschap en materiaal
worden direct in het boekjaar afgeschreven en staan pro memori voor € 1 op de balans. Nieuwe
spandoeken werden aangeschaft voorzien van het vernieuwde logo en een meer algemene tijdsaanduiding
van de Cafés. Een camera met toebehoren voor gebruik door de vrijwillige fotograaf is aangeschaft.
In september trad het Café op in de buitenlucht, in winkelcentrum Lange Voort. Daarvoor zijn kramen en
stoelen gehuurd en werd gebruik gemaakt van tenten van de scoutinggroep Sagara Satrya´s. Speciaal
voor kinderen was er de Repair Kids bus en werd er een zomerfeest van gemaakt.
Later in september genoten vele vrijwilligers van de jaarlijkse vrijwilligersavond bij de Sagara Satrya´s. In
december ontving elke vrijwilliger van de bestuursleden persoonlijk een kerstattentie en belangrijke relaties
kregen een fles wijn. Het bestuur nam afscheid van de penningmeester tijdens een etentje.
Boekjaar 2017 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 1.777. Het stichtingsvermogen daalt
daarmee per 31 december 2017 tot € 1.101. De stichting draait zonder subsidie volledig op vrijwillige
bijdragen en donaties. Voor het komende jaar zal weer een aanvraag bij het Rabobank Wensenfonds
worden ingediend in het kader van een nieuwe activiteit Repair Kids Class.
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 het jaarverslag met de financiële rapportage op de website.
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Jaarrekening Stichting Repair Café Oegstgeest
Balans

31-12-2017

1-1-2017

Activa
Vaste Activa
Gereedschap

1,00

1,00 (pro memori)

0,00

0,00

Kas

369,54

577,43

bankrekening

747,02

2.968,92

1.117,56

3.547,35

1.101,51

2.879,35

16,05

668,00

1.117,56

3.547,35

Vlottende Activa
debiteuren
Liquide middelen

totaal

Passiva
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden
crediteuren

totaal

6

Jaarrekening Stichting Repair Café Oegstgeest
Exploitatierekening
Realisatie 2017

Begroting 2017

Baten
Vrijwillige bijdragen bezoekers

1.783,89

2.000,00

80,00

-

250,00

250,00

-

200,00

126,25

-

2.240,14

2.450,00

Aanschaf gereedschap

950,52

650,00

Administratiekosten

753,54

350,00

PR en promotie

325,02

280,00

Relatiebeheer

244,95

30,00

Locatiekosten

723,67

825,00

Ondersteuning vrijwilligers

815,60

1.000,00

Kosten bankrekening

204,68

200,00

4.017,98

3.335,00

-1.777,84

-885,00

Vrienden
Donatie Rabobank
Donatie Détom
Donatie St Winkelcentrum Lange Voort
SOM der BATEN

Lasten

SOM der LASTEN
Exploitatiesaldo
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Dit bestuurlijk en financieel Jaarverslag 2017 is vastgesteld en akkoord bevonden door de bestuursleden
van stichting Repair Café Oegstgeest, op 17 december 2018, in vergadering bijeen in Oegstgeest:

C A F van Schaijk, voorzitter

P C J Wijers, secretaris en penningmeester

F H M Malten, lid

F Tas, 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 – 2017

NB. De toename in percentages gelukt in 2016 en 2017 komt deels door het aantal geslaagde slijp‘reparaties’ van tuingereedschap. Wanneer het aantal stuks geslepen tuingereedschappen (n=158) niet
worden meegenomen in 2017 is het percentage gelukt reparaties 63,6% (advies: 7,0%, niet-gelukt: 15,9%
en onbekend: 9,5%).

2013

2014
873
10
cafés

2015
962
10
cafés

2016
837
10
cafés

2017
790
9
cafés

totaal

%

totaal aantal aangeboden reparaties

557
7
cafés

4019

Reparatie gelukt (n)
Reparatie gelukt (%)
Advies gegeven (n)
Advies gegeven (%)

306
477
544
570
560
54,9
57
56,5
68,1
70,9
83
131
158
86
44
14,9
15,7
16,4
10,3
5,6

2457

61,1

502

12,5

Reparatie NIET gelukt (n)
Reparatie NIET gelukt (%)
Onbekend (%)

146
148
202
140
126
26,2
17,7
21
16,7
15,9
3,9
9,7
5,1
4,9
7,6

762

19,0
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Resultaten 2017:
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