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Voorwoord
Tafels huren, reparateurs en andere vrijwilligers zoeken, persberichten maken, drukwerk verzorgen alles moest
van de grond af aan opgebouwd worden. 2,5 jaar geleden was het Repair Cafe Bussum niet veel meer dan een
idee, geopperd door een paar mensen uit de Milieuraad Bussum. Inmiddels zijn we met 30 enthousiaste
vrijwilligers georganiseerd in een stichting, organisatiecomité, gastvrouwenoverleg en reparateuroverleg. De
kinderziektes zijn voorbij, we zijn in rustiger vaarwater terecht gekomen. Nu gaat het erom te consolideren. Ik ben
erg trots op het enthousiaste team, dat dit in zo’n korte tijd heeft weten te bereiken. (lidwien van de Ven –
voorzitter)

Tien Repair Café bijeenkomsten
In 2014 zijn in totaal 10 Repair Cafés georganiseerd op verschillende locaties: Riviera Maison, basisschool Breeduit
Koepelkerk, Apostolisch Genootschap, parochiehuis van de Koepelkerk, Denksportcentrum Bussum (sinds dit jaar
vaste locatie), BSO ‘t Mouwtje en Jan Lighthartcentrum. Hierbij is samengewerkt met onder meer Versa Welzijn,
Vivium, kerkelijke organisaties, de gemeente en andere maatschappelijke organisaties

Doelstellingen voor 2014 zijn grotendeels behaald









Door de reacties van de gemeente en de bezoekers kan geconstateerd worden dat het Repair Café haar
positie heeft bestendigd.
De doelstelling om ca. tien maal een Repair Café organiseren is gerealiseerd. Ook een efficiencyslag is
gemaakt door samenwerking met het Denksportcentrum Bussum. Dit centrum is in 2014 de vaste locatie
geworden van Repair Café. In totaal zij er 4 Repair Cafés georganiseerd in het Denksportcentrum.
De doelstelling om door middel van scholing een professionaliseringsslag te maken is deels gerealiseerd.
‘On the job’ zijn vrijwilligers getraind. De behoefte blijft staan om dit in 2015 ook buiten de Repair Cafés
te organiseren. Een eerste aanzet is daartoe gemaakt door het plan om in het eerste kwartaal van 2015
een trainingsbijeenkomst voor vrijwilligers te organiseren, wellicht met een expert van buiten.
De succesfactor van Repair Café Bussum zijn onze mensen, de vrijwilligers. Daarom willen we tijd en
aandacht besteden aan deze enthousiaste mensen. Gedurende de Repair Cafés is ruimschoots aan deze
doelstelling gewerkt. Ook daarbuiten hebben we aandacht besteed aan vrijwilligers o.a. door verzorgen
van juiste en tijdige informatie over het Repair Café (data, locatie, specifieke onderwerpen) via diverse
kanalen (e-mail, telefoon, facebook, website) zodat iedereen op de hoogte is van hetgeen speelt bij het
Repair Café. Daarnaast hebben we een (bedank) uitje georganiseerd door de vrijwilligers in de vorm van
een natuurwandeling en een borrel. Vrijwilligers hebben meegeholpen met de organisatie van dit uitje.
De doelstelling was om 2015 tijd en geld te besteden aan de uitbouw van de vrijwilligerspoule. Ondanks
de geringe inspanning van ons op dit gebied, is de poule van vrijwilligers uitgebreid. Wat betreft de
gastvrouwen hebben we zelfs een wachtlijst moeten maken.

Lustrum
Op 9 november was het circa 2 jaar geleden dat het Repair Café voor het eerst haar deuren opende. Omdat dit
heugelijke feit te vieren, hebben we ook dit jaar een viering georganiseerd in de vorm van een natuurwandeling en
borrel.
Publiciteit
Voorafgaand aan elk Repair Café:
 Worden persberichten gestuurd naar lokale media;
 Aankondigingen geplaatst op de website en facebookpagina;
 Flyers en posters in winkels, buurthuizen opgehangen.
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Externe contacten
 Met organisatoren van andere Repair Cafés in Nederland;
 Regionaal overleg Repair Cafés het Gooi;
 Landelijke Repair Café.
Interne organisatie
 Repair Cafe Bussum is een Stichting. 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.
 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 2014 heeft uitgebreid tot 30
personen.
 Het bestuur vergadert twee keer per jaar (vaststellen begroting en penningmeester decharge verlenen);
 Het organisatie comité komt twee maal per jaar bijeen: éénmaal aan eind van het jaar en éénmaal voor de
zomervakantie.
 Om iedereen op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de organisatie wordt:
o Voorafgaand aan een Repair Café een e-mail gestuurd naar alle vrijwilligers;
o Achteraf een nieuwsbrief per e-mail verstuurd en informatie geplaatst op de facebookpagina.
.
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Financiën 2014
BATEN
Inkomsten Repaircafes
- nog te ontvangen (debiteuren)
Donaties

Begroting
€ 1.000,00
€ 500,00

Realisatie
€ 886,99
€ 133,05
€ 0,00

TOTAAL

€ 1.500,00

€ 1.020,04

LASTEN
Kosten Repaircafes

Begroting
€ 500,00

Realisatie
€ 324,32

Drukwerk

€ 300,00

€ 284,14

Bankkosten

€ 125,00

€ 71,43

Bestuurskosten

€ 200,00

€ 111,50

Aanschaf verbruiksmaterialen

€ 100,00

€ 111,50

Aanschaf gereedschap
- nog te betalen (crediteuren)
Training

€ 500,00
€ 150,00

€ 4,50
€ 18,00
€ 0,00

€ 50,00

€ 10,04

Bijdrage landelijk repaircafe

€ 150,00

€ 0,00

Onvoorzien

€ 100,00

€ 123,15

€ 2.175,00

€ 1.058,58

NETTO RESULTAAT

-€ 675,00

-€ 38,54

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

Begroting
€ 0,00
€ 675,00
-€ 675,00

Realisatie
€ 0,00
€ 38,54
-€ 38,54

Onkostenvergoedingen

TOTAAL
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