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Voorwoord
Er kan heel wat kapot in een mensenleven.
En bewaard worden, omdat weggooien zonde is…
Een krulrijke lamp, een broodrooster met zijdeurtjes, een vest met knoopsgaten waar een
bierviltje doorheen kan. Een koekoeksklok die geen kik meer geeft en een krukje, ooit 4- nu
3 poot. Gelukkig is er het Repair Café…
Maar na 2x diep zuchten, 3x open en dichtschroeven gebeurt er een wonder: ineens gaat ’ie
onverklaarbaar dicht of er niets aan de hand is. Waarbij je hoort te kijken als iemand voor
wie dat allemaal heel gewoon is. Vertrouwen moet je immers bevestigen…
Tenslotte: zo’n ochtendje repareren zie ik als een uitdaging.
Goed voor mens en milieu en altijd leerzaam.
Dit schrijft één van onze reparateurs na ons repair cafe van 22 maart in Breeduit. En daar
heb ik weinig aan toe te voegen, behalve dat het Repair Cafe Bussum, niet alleen nuttig is
maar ook mensen en organisaties van diverse pluimage aan elkaar verbind op een relaxte,
gezellige manier. Onze vrijwilligers maken dit alles mogelijk!
Lidwien van de Ven (voorzitter RepairCafeBussum)

Activiteiten
Zes Repair Café bijeenkomsten
Stichting Repair Café Bussum stelt zich als hoofdtaak Repair Café
bijeenkomsten te organiseren, waar bezoekers samen met onze kundige
reparateurs hun kapotte spulletjes kunnen repareren. Op deze manier willen wij
voorkomen dat mensen nodeloos spullen weggooien en daarmee de afvalberg klein
houden. In 2013 werden zeven bijeenkomsten georganiseerd, op de volgende
locaties:
 Voormalige Postkantoor Bussum (19 januari)
 Wooncentrum de Heul (6 april)
 Wijzer Informatiecentrum Wonen, Welzijn en Zorg (15 juni)
 Woonzorgcentrum de Zandzee (3 augustus)
 Buurthuis Achter de Linden (14 september)
 Centrum Uit-Wijk (2 november)
 Denksportcentrum Bussum (14 december)
Dit jaar organiseerden wij tijdens de bijeenkomsten voor het eerst workshops
voor kinderen: banden plakken, etui’s maken, haken & breien en lampionnen
maken. Deze werden wisselend bezocht  vooral de banden plakken workshop was
erg populair! Gemiddeld werden tijdens een Repair Café bijeenkomst 75 mensen
geholpen, waarvan het merendeel met succes.
Voor 2014 zijn wij voornemens om 8 tot 10 Repair Café bijeenkomsten te
organiseren. Ook willen wij de voor- en nadelen van een vaste locatie, ten opzichte
van rondreizen, nader onderzoeken. Nu neigt het team naar het op termijn
overstappen naar een Repair Café Bussum vanaf een vaste plek, met af en toe
uitstapjes naar andere locaties.
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Gooise Goede Doelenmarkt
Stichting Repair Café Bussum was verheugd aanwezig te zijn op de eerste
Gooise Goede Doelenmarkt op 20 september, georganiseerd door Notariskantoor
Doude van Troostwijk. Het doel van de markt was om goede doelen uit de regio de
kans te geven zich te profileren naar potentiële filantropen en schenkers, particulier
en bedrijfsmatig. Onze aanwezigheid resulteerde in een aantal goede contacten en
een schenking uit de algemene pot van de Gooise Goede Doelenmarkt.
Lustrumviering
Op 13 oktober was het precies een jaar geleden dat het Repair Café voor het
eerst haar deuren opende. Omdat dit heugelijke feit niet onaangedaan voorbij
gelaten kon worden, werden alle vrijwilligers uitgenodigd voor een viering. Op het
programma stonden een uitgebreide thee met zelfgemaakte lekkernijen en een
onderlinge discussie waarbij vragen over de toekomst van het Repair Café centraal
stonden. Met een wedstrijd technisch lego bouwen werd een geslaagde middag
afgesloten.
Publiciteit
Het organisatie team is zeer dankbaar voor de terugkerende mogelijkheid om
onze Repair Café bijeenkomsten op de Gemeentelijke Pagina van het Bussums
Nieuws aan te kondigen. Wij merken dat de veel bezoekers de data van de
bijeenkomsten via de krant volgen, en op deze manier is altijd duidelijk wanneer we
weer open zijn. Uiteraard is het laatste nieuws ook op onze website en facebook
pagina te vinden! Flyers en posters met aankondigingen, verspreid over centrale
locaties, buurthuizen en winkels in Bussum, brengen het Repair Café extra onder de
aandacht. Ook voor die mogelijkheid zijn wij dankbaar.
Tijdens het Repair Café in Centrum Uit-Wijk waren twee cameraploegen
aanwezig om een impressie te filmen: Gooi TV maakte opnames voor haar
uitzending van 10 november en in het kader van het Bussum Bewust
duurzaamheidprogramma werd materiaal voor een promotiefilm opgenomen. Het
mooie resultaat van beide is terug te zien op onze website.
Externe contacten
Het organisatie team heeft goede contacten met organisatoren van andere
Repair Café’s in Nederland. Deze contacten werden grotendeels opgedaan tijdens
de Landelijke Repair Café dag, georganiseerd door Stichting Repair Café Nederland.
Tijdens deze dag stond het uitwisselen van informatie centraal; informatieve
presentaties, speed-dates en een groepsgesprek vormden hiervoor een goede
voedingsbodem. Wij zijn voornemens om de volgende Landelijke Dag met een
grotere delegatie te bezoeken.
Dichter bij huis hebben een tweetal organisatoren op uitnodiging
meegeholpen met de voorbereidingen van het opzetten van Repair Café Baarn.
Tijdens een brainstorm sessie konden de twee nuttige praktijkinformatie
verschaffen. Daarnaast werd voor het eerst op regionaal niveau overlegd en
informatie uitgewisseld tijdens een gezamenlijke meeting van Repair Café’s
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Bussum, Hilversum en Laren/Blaricum. Ook Repair Café’s Huizen en Baarn willen bij
toekomstige meetings graag aanwezig zijn.
Interne organisatie
In 2012 heeft Milieuraad Bussum het initiatief genomen om het succesvolle
concept van Repair Café naar Bussum te halen. Binnen de raad werd echter
afgesproken dat het Repair Café binnen een jaar op eigen benen zou moeten gaan
staan. Om die reden is de organisatie op 28 juni overgegaan naar een
stichtingsvorm, Stichting Repair Café Bussum, met als bestuursleden Lidwien van
de Ven (voorzitter), Petra Olgers (secretaris), Freek Vos (penningmeester) en Remy
van Baal (algemeen lid). Stichting Repair Café Bussum staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 852954323. De Stichting stelt zich ten doel
om begin 2014 een aanvraag voor de status Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) te doen.
Het Repair Café draait geheel op vrijwilligers, van naaister tot fietsenmaker,
en van reparateur tot gastvrouw. Wij zijn daarom zeer verheugd dat het
vrijwilligersteam zich in 2013 heeft uitgebreid van 10 naar 25 personen. Om
iedereen op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de organisatie, word
periodiek een nieuwsbrief verstuurd.
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Financiën (4 edities, inclusief Rabo donatie)
BATEN
Inkomsten Repaircafes

Realisatie
€ 485,02

Donaties

€ 1.052,93

TOTAAL

€ 1.537,95

LASTEN
Kosten Repaircafes

Realisatie
€ 109,85

Drukwerk
Bankkosten
Bestuurskosten
Aanschaf verbruiksmaterialen
Aanschaf gereedschap
Training

€ 102,10
€ 12,75
€ 234,86
€ 50,25
€ 108,53
€ 35,00

Onkostenvergoedingen

€ 0,00

Bijdrage landelijk repaircafe

€ 0,00

Onvoorzien

€ 0,00

TOTAAL

€ 653,34

NETTO RESULTAAT

€ 884,61

MUTATIES BALANS PASSIVA
Toevoegen aan de Algemene
Reserve
Ten laste van de Algemene Reserve
Totaal

Realisatie
€ 884,61
€ 0,00
€ 884,61
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