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BESTUURSVERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2015

Het afgelopen jaar was zeer dynamisch voor Stichting Repair Café. Allereerst was 2015 een jubileumjaar: de
stichting bestond op 2 maart vijf jaar. Dit is gevierd met de uitgave van het jubileumboek Weggooien? Mooi
niet!. Dit boek geeft, onder meer via interviews met betrokkenen, een mooi overzicht  van wat er onder de vlag
van Repair Café sinds 2010 is bereikt.

De groei van het aantal Repair Cafés houdt voor het vijfde achtereenvolgende jaar aan: eind 2015 stond de
teller op bijna 1.000 locaties in 22 landen, waarvan meer dan 300 in Nederland. Met recht een groot succes!

Overal identificeren mensen zich met de doelen van de stichting. In Parijs werd in december onderhandeld
over een nieuw klimaatverdrag, met CO2-emissiedoelen voor het jaar 2030. Heel belangrijk, want de hele
wereld zal moeten samenwerken om de CO2-uitstoot terug te dringen. Repair Cafés kunnen hierin een
belangrijke rol spelen, door reparatie en hergebruik te stimuleren. Daarnaast hebben de Repair Cafés ook een
maatschappelijk doel en versterken ze de onderlinge contacten in buurten.

Stichting Repair Café is in 2015 verder gegaan met het uitvoeren van haar strategisch meerjarenplan
2014-2016, bedoeld om het Repair Café definitief te verankeren in de samenleving en de stichting zelf om te
vormen tot een toekomstbestendige organisatie die grotendeels haar eigen kosten kan dekken. In dit kader is in
2015 ook verder gezocht naar sponsoren en samenwerkingsvormen met bedrijven. De stichting is in januari
een samenwerking aangegaan met gereedschaps- en onderdelenleverancier iFixit Europe, in februari met
recyclestichting Wecycle en in november met elektronicawebwinkel Conrad. Deze partnerschappen leveren
niet alleen financiële middelen op, maar ook goede 'deals' waar de lokale Repair Cafés gebruik van kunnen
maken.

Een van de belangrijkste activiteiten in 2015 was het restylen van de website. De Nederlandse en
internationale site zijn geïntegreerd tot één internationaal platform, waar in vijf talen het Repair Café-
startpakket kan worden besteld. In 2015 is ook Spaans toegevoegd. De stichting genereert intussen het
verwachte deel van haar inkomsten uit de verkoop van dit startpakket.

Wat betreft de internationale samenwerking is het contact met de Belgische partners in 2015 geïntensiveerd:
sinds november wordt het Vlaamse startpakket ook verkocht in de webwinkel van Repair Café International.
Het Waalse startpakket volgt in 2016. 

Een belangrijke ontwikkeling die zijn oorsprong heeft in 2015, is de aanzet tot een andere organisatie van de
ondersteuning van het Nederlandse netwerk van Repair Café-organisatoren. Stichting Repair Café wil vanaf
2016 meer taken op dit gebied laten uitvoeren door vertegenwoordigers van het netwerk zelf. Een van die
taken is bijvoorbeeld de organisatie van de jaarlijkse Landelijke Repair Café Dag. In 2015 is in het bestuur
uitgebreid gesproken over de mogelijke oprichting van een nieuwe stichting die zich in het bijzonder gaat
richten op het ondersteunen van het Nederlandse netwerk. Dit leek niet haalbaar, omdat dit niet bleek te passen
bij de losse organisatiestructuur die veel Repair Cafés hebben. In 2016 zal verder worden onderzocht of en hoe
de ondersteunende taken wel kunnen worden overgedragen. Deze overdracht moet het voor Stichting Repair
Café mogelijk maken zich te richten op taken die zij als haar kerntaken ziet: verdere verspreiding van het
Repair Café-concept wereldwijd en optreden als pleitbezorger voor repareerbare goederen. Op dit laatste
gebied zijn eind 2015 nuttige contacten aangeknoopt met Stichting Natuur & Milieu. Stichting Repair Café zal
in het programma 'Product blijft Product' als stakeholder en belanghebbende partij worden opgenomen.

Leonie Reinders
voorzitter Stichting Repair Café

Stichting Repair Café Nederland te Amsterdam
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ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2015



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatbestemming)

31 december 2015

€ €

31 december 2014

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Vervoermiddelen - 2.251

 - 2.251

Vlottende activa

Vorderingen  (2)

Debiteuren 7.500 200
Overige vorderingen en overlopende
activa 489 493

7.989 693

Liquide middelen  (3) 195.755 163.005

 203.744 165.949

Stichting Repair Café Nederland te Amsterdam
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PASSIVA

31 december 2015

€ €

31 december 2014

€ €Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 157.595 108.571
Bestemmingsreserve jubileumboek - 6.863
Bestemmingsreserve Repair Café
Nederland/International 25.000 25.000

182.595 140.434

Kortlopende schulden  (4)

Vooruitontvangen subsidie 15.000 15.000
Crediteuren 2.607 7.490
Overige schulden en overlopende passiva 3.542 3.025

21.149 25.515

 203.744 165.949
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Realisatie
2015

€

Begroting
2015

€

Realisatie
2014

€
Subsidie inkomsten

Subsidie inkomsten  (5) -162.000 -162.000 -183.899
Overige inkomsten  (6) -63.694 -50.500 -58.381

-225.694 -212.500 -242.280

Beheer en administratie

Lasten  (7) 183.973 180.900 188.936
Financiële baten en lasten  (8) -440 1.200 -493

183.533 182.100 188.443

-42.161 -30.400 -53.837

Saldo 42.161 30.400 53.837

Resultaatbestemming

Continuïteitsreserve 49.024 30.400 46.974
Bestemmingsreserve jubileumboek -6.863 - -18.137
Bestemmingsreserve Repair Café Nederland/International - - 25.000

42.161 30.400 53.837

Stichting Repair Café Nederland te Amsterdam
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Repair Café Nederland, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende
aan de Wakkerstraat 14 te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit het organiseren van repareerbijeenkomsten
voor en door buurtbewoners en het op weg helpen van lokale groepen die hun eigen Repair Café willen
organiseren. 
De activiteiten van de Stichting Repair Café hebben tot doel om repareren als normale handeling terug te
brengen in de lokale samenleving.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de RJ-Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven'
opgenomen voorschriften. Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro's.

Stichting Repair Café Nederland is door de Nederlandse Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). 

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met afschrijvingen
bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De
afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de toelichting rekening gehouden.

Stichting Repair Café Nederland te Amsterdam
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Kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte
diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische
kostprijzen.

Exploitatiesubsidies

Ontvangen subsidies worden toegerekend aan de periode waarvoor ze door de subsidiënt zijn toegerekend of
aan het betreffende project.

Lasten

Gedurende het boekjaar waren er geen personeelsleden in dienst van de Stichting, voorgaand jaar: idem. De
Stichting werkte in 2015 met 5 freelance medewerkers voor totaal circa 53 uur per week.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.

Stichting Repair Café Nederland te Amsterdam
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Het vervoermiddel is gedurende het boekjaar verkocht.

De bus heeft onder de hoede van Stichting Repair Café 4 jaar lang rondgereden om het Repair Café-concept in
Nederland te promoten. Na die vier jaar bleek dat het concept zo goed bekend was geworden, dat promotie
met rijdende bus vanuit de Stichting niet meer noodzakelijk was. In het netwerk bleken diverse Repair Cafés te
zijn, die leuke plannen hadden om de rijdende Repair Café-service voort te zetten. Het bestuur heeft besloten
de bus voor het symbolische bedrag van € 100 over te dragen aan de groep met het beste idee om de bus nog
een jaar lang in zijn huidige functie te blijven gebruiken, met de huidige bestickering en inventaris. Op die
manier zou de reclame-functie van de bus behouden blijven. De bus rijdt nu rond in Noord-Nederland en
maakt de beweging daar verder bekend. De restwaarde van de bus is ten laste van het publiciteitsbudget
gebracht.

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

31-12-2015 

€

31-12-2014

€

Overige vorderingen en overlopende activa

Rente 398 453
Diversen 91 40

489 493

3. Liquide middelen

Triodos Bank, rekening-courant 1.811 1.403
Triodos Bank, spaarrekening 173.000 151.000
ASN Bank, spaarrekening 20.467 10.602
PayPal, rekening-courant 477 -

195.755 163.005

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

Stichting Repair Café Nederland te Amsterdam
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PASSIVA

2015

€

2014

€

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 108.571 61.597
Resultaatbestemming 49.024 46.974

Stand per 31 december 157.595 108.571

Uit oogpunt van goed rentmeesterschap en binnen de CBF normen wordt door het bestuur gestreefd naar een
continuïteitsreserve van eenmaal de jaarlasten, wat een doelbedrag van € 180.000 betekent.

Bestemmingsreserve jubileumboek

31-12-2015 

€

31-12-2014

€

Het verloop van de bestemmingsreserve jubileumboek is als volgt:

Stand per 1 januari 6.863 25.000
Resultaatbestemming -6.863 -18.137

Stand per 31 december - 6.863

In november 2013 heeft de stichting een prijs van € 25.000 gewonnen. In 2014 is besloten deze prijs
te gebruiken voor de realisatie van een jubileumboek genaamd "Weggooien - Mooi niet".

2015

€

2014

€

Bestemmingsreserve Repair Café Nederland/
International

Stand per 1 januari 25.000 -
Resultaatbestemming - 25.000
Mutatie - -

Stand per 31 december 25.000 25.000

Het bestuur heeft het voornemen om de organisatie van de Nederlandse Repair Cafés verder te
verzelfstandigen. Ter ondersteuning van de verzelfstandiging heeft het bestuur een bestemmingsreserve
geformeerd. Op die manier kan enige ondersteuning gegarandeerd blijven, op het moment dat Stichting Repair
Café zich richt op andere prioriteiten. Te denken valt aan de kosten voor de organisatie van de jaarlijkse
Landelijke Repair Café-dag en bestuurskosten.

Stichting Repair Café Nederland te Amsterdam
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4. Kortlopende schulden

31-12-2015 

€

31-12-2014

€

Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten 3.025 3.025
Nog te ontvangen facturen 517 -

3.542 3.025

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Er is geen sprake van niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Stichting Repair Café Nederland te Amsterdam
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Subsidie inkomsten

Realisatie
2015

€

Begroting
2015

€

Verschil
2015

€

Realisatie
2014

€
5. Subsidie inkomsten

Stichting DOEN -50.000 -50.000 - -55.000
Gemeente Amsterdam Stadsdeels Oost - - - -6.675
Agenstschap NL - - - -6.224
VSB Fonds -52.000 -52.000 - -52.000
Stichting Adessium -60.000 -60.000 - -60.000
Overige subsidie inkomsten - - - -4.000

-162.000 -162.000 - -183.899

6. Overige inkomsten

Donaties particulieren -2.548 -3.000 452 -4.264
Donaties bedrijven -26.152 -17.500 -8.652 -7.500
Opbrengsten informatie- en promotiemateriaal -33.740 -30.000 -3.740 -41.280
Vergoeding repair bus - - - -4.500
Overige inkomsten -1.254 - -1.254 -837

-63.694 -50.500 -13.194 -58.381

7. Lasten

Freelancers 109.461 120.000 -10.539 103.459
Huisvesting lasten 7.947 8.500 -553 7.720
Activiteiten lasten 12.103 16.800 -4.697 11.582
Kantoorlasten 3.941 4.600 -659 5.268
Autolasten - - - 3.218
Marketing 39.725 27.000 12.725 24.035
Accountant 3.025 4.000 -975 3.630
Projectkosten Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost 301 - 301 10.102
Jubileumboek 6.863 - 6.863 18.137
Overige lasten 607 - 607 1.785

183.973 180.900 3.073 188.936

8. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten 440 -1.200 1.640 493

Stichting Repair Café Nederland te Amsterdam
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Ondertekening door het bestuur van de stichting voor akkoord

Amsterdam, 19 januari 2016

L.C. Reinders, Voorzitter T.J.J. Stok, Penningmeester 

V.R.M. Leusink, Secretaris
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

   
34256479  

 
Aan: het bestuur van Stichting Repair Café Nederland 
 

 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Repair Café Nederland te 
Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van 
baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur 
 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en 
het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de RJ-Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder 
winststreven’. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten. 
 
Verantwoordelijkheid van de accountant 
 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. 
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij 
onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.  
 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de 
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de 
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 
 
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die 
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het 
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen 
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne 
beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting 
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 



 

 

Foederer 
Member Crowe Horwath International 

 

 
 

 
 

Oordeel betreffende de jaarrekening 
 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het 
vermogen van Stichting Repair Café Nederland per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven’. 
 
Amsterdam, 19 januari 2016 
 
Crowe Horwath Foederer B.V.  
 
 
drs. D.J. Spronk RA, w.g. 
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