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Jaarverslag 2019
Stichting Repair Café Oegstgeest
In het kort
In het zevende jaar van het bestaan en het vijfde jaar van de Stichting heeft Repair Café Oegstgeest volop
gewerkt met en voor de gemeenschap van het dorp. Bij het eerste lustrum is in juli stilgestaan. Tijdens tien
Cafés zijn 811 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 om zo de klimaatdoelen van de
Nederlandse regering op alledaagse manieren dichterbij te brengen.
Het draagvlak voor Stichting Repair Café Oegstgeest is onverminderd groot gebleken: het vrijwilligersbestand is vrijwel ongewijzigd en de gemiddelde opbrengst per Café is wederom gestegen door de gulle
giften van tevreden bezoekers. Het Repair Café Oegstgeest staat stevig op zijn benen en dat zonder
subsidies. Aan het einde van het boekjaar is het stichtingsvermogen wat afgenomen als gevolg van een
negatief exploitatieresultaat. Het logo is vernieuwd in navolging van de landelijke stichting. De
samenstelling van het stichtingsbestuur is niet gewijzigd gedurende het verslagjaar, wel is de taakverdeling
aangepast.
De samenwerking met het Milieu-educatiecentrum (MEC) om Kids Repair Class lessen voor basisscholen
in Oegstgeest te organiseren is voortgezet. Deze Kids Repair Class is een opnieuw onderdeel van het
programmaboekje van het MEC met lesactiviteiten waarop basisscholen zich kunnen intekenen. Vorig
schooljaar had een basisschool zich nog voor 2019 ingeschreven. Dit schooljaar 2019-2020 hebben twee
basisscholen zich ingeschreven voor een Kids Repair Class. Hiermee wordt de jonge generatie bijgebracht
dat repareren leuk en weggooien zonde is. Het is verfrissend om te zien hoe enthousiast kinderen reageren
op dit initiatief en hoe leergierig zij zijn.

Resultaten in 2019
In 2019 zijn maar liefst 811 voorwerpen uit Oegstgeester huishoudens aangeboden voor reparatie. Het
totaal aantal is hoger dan vorig jaar. Van deze voorwerpen zijn 555 dingen echt gemaakt, dus 68% van de
klussen slaagde. De voorwerpen aangeboden bij de Kids Repair Class zijn niet meegerekend. Het Café
onderzocht:
•
•
•
•
•
•
•

118 elektrische en/of elektronische apparaten; 62 keer met succes gemaakt,
197 huishoudelijke apparaten; 98 keer weer hersteld,
127 meubels, speelgoed, houtwerk, kunststof, metalen enz.; 70 keer gemaakt,
103 kledingstukken en textiel; 93 keer gerepareerd,
64 fietsen; 56 keer hersteld,
51 computers, laptops, printers, smartphones en dergelijke; 30 keer geslaagd,
151 slijpen; 146 keer geslaagd.

Er is een nieuwe categorie toegevoegd, de huishoudelijke apparaten, dit betreft de eenvoudige elektrische
reparaties van die apparaten. De meer gecompliceerde elektrische/elektronische reparaties worden apart
geregistreerd. Bij 18% van de spullen lukte de reparatie niet. Soms werd geadviseerd een vakman te
raadplegen 9%. Meestal was het voorwerp echt kapot en kon men het ‘gerust’ afdanken. Bij 5% bleef het
resultaat onbekend vanwege het ontbreken van gegevens.
Vergeleken met 2018 zijn er weer meer voorwerpen ingebracht voor reparatie: 811 tegenover 751. Er
slaagden ongeveer evenveel reparaties: 68 procent tegenover 69 procent.
Meer details in bijlage 1: ‘Reparaties per jaar’ en ‘Cijfers 2019’, pag. 8 en 9.
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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.
Ons Café is inmiddels een bekend gezicht geworden in ons dorp. Veel Oegstgeestenaren bezochten het
Café vaker dan één keer, en we kennen zelfs ‘regelmatige bezoekers’. In de Oegstgeester Courant is
telkens plaats voor publiciteit over Repair Café Oegstgeest.

Locaties en thema’s
Repair Café Oegstgeest heeft dit jaar weer tien Cafés verzorgd. Alle Cafés vonden plaats in het
Dorpscentrum, breed gewaardeerd om zijn royale ruimte, goede faciliteiten en centrale ligging.
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.

Met het Milieu Educatie Centrum Oegstgeest, dat lespakketten verzorgd voor de basisscholen in
Oegstgeest, is een samenwerking opgezet voor het aanbieden van Kids Repair Class lessen. 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. In het programmaboekje van het MEC voor het schooljaar 2018-2019 stond
de lesactiviteit genoemd. Basisscholen konden zich inschrijven bij het Repair Café Oegstgeest. In het
voorjaar is op een basisschool een Kids Repair Class gehouden: OBS De Vogels. Voor het schooljaar
2019-2020 is deze activiteit opnieuw in het programmaboekje opgenomen. In het najaar is op een
basisschool een Kids Repair Class gehouden: SBS Joris de Witte en voor volgend voorjaar is er nog een
inschrijving.
Vrijwilligers
Repair Café Oegstgeest kon eind 2019 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.
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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 vrijwilligers genieten van de lunch die elke maand wordt aangeboden door de lokale supermarkten. Lief
en leed wordt gedeeld binnen de groep. De traditionele vrijwilligersavond is begin januari gehouden in de
ruimtes van het Jottum. Rond sinterklaas en kerst kregen de vrijwilligers een attentie aangeboden. Aan de
relaties werd ook gedacht.
Stichtingsbestuur
Er is overlegd met sponsoren en goede doelenfondsen, met locatiebieder het Dorpscentrum, met
gemeente Oegstgeest, de Fietsersbond, de winkeliersvereniging Lange Voort en diverse basisscholen. Het
logo van ons Café is vernieuwd en in lijn gebracht met het vernieuwde logo van de landelijke stichting
Repair Café International. De uitstraling is hierdoor verjongd en verfrist.
De bestuurssamenstelling is ongewijzigd, alleen de taakverdeling is aangepast en ziet er nu als volgt uit:
Lia van Schaijk, voorzitter,
Femke Tas, secretaris,
Joost Wijers, penningmeester,
Frans Malten, bestuurslid.
Financiën
De Stichting Repair Café Oegstgeest is opgericht op 12 juni 2014. Het vijfde volledige boekjaar loopt van 1
januari 2019 tot 31 december 2019. Het eerste lustrum werd in juli gevierd.
Tussen januari en december vonden er tien Cafés plaats met een gemiddelde opbrengst van € 211 per
Café, een minieme stijging ten opzichte van het afgelopen jaar. In totaal leverden deze Cafés een bedrag
op van € 2.112 aan vrijwillige bijdragen (2018 € 1.876). Particulieren doneerden gezamenlijk € 150 en van
het bedrijf Detom ontvingen wij € 106 van hun tankbon actie. Van het Milieu Educatie Centrum kregen we
een bijdrage voor het organiseren van een Kids Repair Class. Albert Heijn Lange Voort en Jumbo Peter de
Jong doneerden in natura voor de lunch van de vrijwilligers tijdens alle Cafés.
Het gereedschap in eigen bezit van het Repair Café is wederom gestaag uitgebreid. Gereedschap en
verbruiksmateriaal worden direct in het boekjaar afgeschreven en staan pro memori voor € 1 op de balans.
In januari werd een gezellige vrijwiligersavond georganiseerd in de ruimtes van het Jottum. In juli is stil
gestaan bij het eerste lustrum van ons Repair Café. We werden toegesproken door wethouder
Nieuwenhuis en de oude voorzitter cq oprichter Tet Hiltermann. Er werden gebakjes uitgedeeld met het
Repair Café logo aan de bezoekers van het Café en een met paginagrote advertentie in de Oegstgeester
Courant zijn de resultaten over de afgelopen jaren gepubliceerd. Er waren weer onkosten voor de huur van
ruimte in het Dorpscentrum, de website, het elektronische archief van de stichting, drukwerk en een pdf
programma voor de opmaak van publicaties. In december ontving elke vrijwilliger van de bestuursleden
persoonlijk een kerstattentie en belangrijke relaties kregen een aandenken.
Boekjaar 2019 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 1.488 als gevolg van extra uitgaven in
verband met het eerste lustrum. Het stichtingsvermogen daalt hierdoor per 31 december 2019 tot € 1.817.
De stichting is gezond en draait zonder subsidie volledig op vrijwillige bijdragen en donaties van sponsoren.
Stichting Repair Café Oegstgeest heeft zich verbonden aan de ANBI voorwaarden van de Belastingdienst.
Donateurs kunnen hun gift daardoor opvoeren als aftrekpost op hun belastingaangifte. De ANBI status
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

31-12-2019

1-1-2019

Activa
Vaste Activa
gereedschap

1,00

1,00 (pro memori)

Vlottende Activa
debiteuren

75,00

0,00

kas

295,22

1,10

bankrekening

354,98

919,50

spaarrekening

1.400,04

3.000,00

totaal

2.126,24

3.921,60

1.817,39

3.305,50

308,85

616,10

2.126,24

3.921,60

Liquide middelen

Passiva
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden
crediteuren

totaal
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Jaarrekening Stichting Repair Café Oegstgeest
Exploitatierekening
Realisatie 2019

Begroting 2019

Baten
Vrijwillige bijdragen bezoekers

2.112,91

2.000,00

Donatie particulieren

150,00

-

MEC Repair Kids Class

150,00

300,00

Donatie Détom

106,21

-

Donatie AH en Jumbo in natura

500,00

500,00

0,04

-

3.019,16

2.800,00

Aanschaf gereedschap

826,44

800,00

Administratiekosten

143,00

220,00

PR en promotie

115,29

180,00

Relatiebeheer

80,92

25,00

Locatiekosten

750,00

825,00

Ondersteuning vrijwilligers

870,92

1.300,00

Kosten bankrekening

196,17

200,00

Lustrum

1.524,54

450,00

SOM der LASTEN

4.507,27

4.000,00

-1.488,11

-1.200,00

Rente
SOM der BATEN

Lasten

Exploitatiesaldo
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Dit bestuurlijk en financieel Jaarverslag 2019 is vastgesteld en akkoord bevonden door de bestuursleden
van stichting Repair Café Oegstgeest, op 14 februari 2019, in vergadering bijeen in Oegstgeest:

C A F van Schaijk, voorzitter

F Tas, secretaris

P C J Wijers, penningmeester

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 – 2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

totaal

%

totaal aantal
aangeboden
reparaties
Aantal cafe’s
per jaar
Reparatie gelukt
(n)
Reparatie
gelukt (%)
Advies gegeven
(n)
Advies gegeven
(%)
Reparatie NIET
gelukt (n)
Reparatie NIET
gelukt (%)
Onbekend (n)

557

873

962

837

790

751

811

5581

7

10

10

10

9

10

10

66

306

477

544

570

560

523

555

3535

63,3

54,9

57

56,5

68,1

70,9

69,2

68,4

83

131

158

86

44

65

69

636

11,4

14,9

15,7

16,4

10,3

5,6

8,9

8,5

146

148

202

140

126

130

145

1037

18,6

26,2

17,7

21

16,7

15,9

17,5

17,9

22

81

58

41

60

33

42

337

6,0

Onbekend (%)

3,9

9,7

5,1

4,9

7,6

4,4

5,2

NB.1 De toename in percentages gelukt in 2016 t/m 2019 komt deels door het aantal geslaagde slijp-‘reparaties’ van
tuingereedschap. Wanneer het aantal stuks geslepen tuingereedschappen (n=151) niet worden meegenomen in
2019 in het percentage gelukt reparaties 61,2% (advies: 10,4%, niet-gelukt: 22% en onbekend: 6,4%).
NB.2 De categorieën zoals tijdens het Café genoteerd op de lijst op het bord en op de briefjes die zijn gebruikt.
Hierdoor verschil mn. de categorie “electra” met voorgaande jaren, omdat een belangrijk deel van de electra in de
nieuwe categorie “huishoudelijke apparaten” valt. Categorie “divers” komt, overeen met de oude categorie “overig”.
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Totaal aantal aangeboden
reparaties 2019: 811
18%
9%

Totaal aantal reparaties
textiel 2019: 103
3%
3%
[]%

5%

68%

totaal % onbekend

textiel ?

totaal % gelukt

textiel gelukt

totaal % advies

textiel advies
90%

textiel niet-gelukt

totaal % niet-gelukt
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