Jaarverslag 2018
Inleiding
Repair Café Cuijk heeft in 2018 een prima jaar gehad en heeft laten zien dat de
vrijwilligersorganisatie een vaste en niet meer weg te denken positie heeft verworven in
Cuijk. Dit was goed te zien in de groeiende cijfers; meer bezoekers, meer reparaties en meer
reparateurs.
Het is fijn om te zien dat mensen meer en meer beseffen dat we zuinig moeten omgaan met
onze grondstoffen en steeds milieubewuster gaan denken. Repair Café Cuijk helpt hieraan
mee door kapotte goederen een tweede leven te geven. Die hoeven daardoor niet op de
afvalberg te belanden. Het Repair Café draagt zodoende een steentje bij aan de
duurzaamheidsplannen van de gemeente Cuijk.
De doelstellingen van het Repair Café, het behouden van reparatie kennis, repareren
terugbrengen in de samenleving, de afvalberg verkleinen, stimuleren van hergebruik van
goederen en het bevorderen van de lokale cohesie zijn hiermee goed bewerkstelligd.
Met de klantbijdragen en de dekking van het Oranjefonds hebben we ook financieel goed
kunnen draaien, zij het dat de aanschaf van nieuwe polo’s over 2019 wordt uitgesmeerd.
Repair Café’s
In 2018 zijn er 11 Repair Cafés geweest op twee locaties: 9 x in het Doehuis en 2 x in
Castella. In de maand juli werd geen Café georganiseerd.
Het café van januari was een rustige start van 2018.
In februari is gestart met het bijhouden van de tijd van binnenkomst van de bezoekers. Dit is
gedaan om te bepalen of de start van de cafés om 9 uur ’s ochtends niet te vroeg is. Na
evaluatie van de tijden in de verdere cafés van 2018 is besloten om de starttijd op 9 uur te
handhaven.
In maart en november was Repair Café Cuijk te gast bij Castella. De Cafés in Castella zijn
goed bezocht en worden afgesloten met een door Castella aangeboden lunch.
De Repair Cafés bij Castella bevallen ons goed en worden ook gewaardeerd door de
medewerkers en bewoners van zorgcentrum Pantein in Castella.
In april, mei en juni waren de Cafés rustig met wat minder reparaties.
Via de aanmeldformulieren konden we zien dat bezoek uit Padbroek redelijk stabiel bleef,
maar dat vooral uit andere wijken het bezoek was teruggelopen. De bekendheid van het
Repair Café is dus niet overal even groot en extra publiciteit is gewenst.
In de zomer hebben we onze poster een facelift gegeven met oa GRATIS als blikvanger.
En we nodigden een verslaggeefster uit om iets te laten repareren. Aileen van Tilburg bracht
tijdens het Café van 18 augustus een Dolce Gusto mee (reparatie helaas niet gelukt) en
schreef daarover in de MaasDriehoek van 11 september.
Het Repair Café van 18 augustus was verder goed bezocht en later op de dag heeft onze
jaarlijkse BBQ plaatsgevonden.
Het Café van september was zeer succesvol met het hoogst aantal aangeboden reparaties
tot dan (mede dankzij de MaasDriehoek ?!).
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In oktober heeft Repair Café Cuijk, net als in 2017, meegedaan met de fietsverlichtingsactie
van de ANWB. Hier is (ook door ons) veel publiciteit aan gegeven via de lokale kranten,
posters, spandoek, straatkrijt en websites. De basisscholen in Cuijk en het Merlet college zijn
apart benaderd en daar én op het station is geflyerd.
Het aantal aangeboden fietsen viel echter tegen. We blijven volgend jaar aan de ANWB actie
deelnemen, maar met wat minder extra PR-werk van onszelf.
In december haalden we een top bijdrage op voor de reparaties (kerstgedachte?).
Al met al werd 2018 na een voorzichtige start een zeer succesvol jaar, waarbij nieuwe
records werden gehaald. Zoals in de inleiding werd gezegd. Meer reparaties, meer
bezoekers en meer reparateurs.

Ruilkring
Eind mei vroeg Ruilkring Cuijk om samenwerking. De doelstellingen van de Ruilkring sluiten
aan bij die van het Repair Café. Sindsdien zijn een of twee vrijwilligers van de Ruilkring
aanwezig tijdens onze Repair Cafés. Zij beogen zo nieuwe inbreng in de Ruilkring te
bewerkstelligen. Ze blijven ook in 2019 welkom.

Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers geen Repair Café. Dat is duidelijk en maar al te waar.
Om uiteenlopende redenen is een aantal vrijwilligers vertrokken. Er zijn gelukkig ook nieuwe
vrijwilligers begonnen en we hadden een paar invalskrachten wanneer de noodzaak daar
was. Aan de start van 2019 bestaat Repair Café Cuijk uit 18 vrijwilligers en een aantal
invalkrachten.
2018 heeft ons geleerd om goed met alle vrijwilligers in contact te blijven en hun drive en
tevredenheid in het oog te houden. De gezamenlijke lunch, de jaarlijkse BBQ in augustus en
het jaarlijkse vrijwilligersoverleg dragen hieraan bij. We staan open voor extra ideeën.
Wil Hermans heeft in december de reparatie training voor smartphones, laptops en tablets
van Replace Direct (via Repair Café Nederland) met goed succes gevolgd.
Xavier Grol, onze computerman heeft zich aangemeld bij een RC-kerngroep uit het Gooi om
samen handleidingen te maken voor reparaties die landelijk vaak voorkomen.

Stichting en organisatie groep
In januari is een nieuwe penningmeester aangetreden. Bert van Baal heeft de taken
overgenomen van Bart Fleuren die deze taak tot en met 2017 heeft uitgevoerd.
Hierdoor ziet het bestuur er als volgt uit,
Voorzitter, secretaris:
Tom van Rossenberg
Penningmeester:
Bert van Baal
Lid:
Inge Heins
Lid:
Frank Smit.

Stichting Repair Café Cuijk
Buizerdhorst 29
5431 LX Cuijk

KvK-nummer: 67021190
2

Daarnaast ondersteunen Melissa Degen en Harm Crouwers het bestuur en de
vergaderingen met advies en PR activiteiten, waarvoor dank.
Het bestuur vergaderde op 11 januari, 6 april, 3 augustus en 30 november. Het nam
besluiten over oa het financieel beleid, vrijwilligersbeleid en de jaarplanning.
Een belangrijk onderwerp afgelopen jaar was de AVG - Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Ons beleid voldoet nu aan de gestelde eisen. We hebben een
privacyverklaring voor zaal en website, ondertekende vrijwilligersverklaringen en een
aangepast aanmeldformulier voor de bezoekers.
Eén van de doelstellingen van Repair Café Cuijk voor 2018 was het verkrijgen van de ANBI
status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en wordt toegewezen door de
belastingdienst. Een ANBI status geeft een aantal belastingvoordelen voor donateurs en
vrijwilligers.
De ANBI status is per 1 januari 2018 aan Stichting Repair Café toegewezen. Voor meer
informatie over ANBI’s kunt u kijken op www.anbi.nl.

Contact met de gemeente
Onder andere via Melissa zijn er incidentele contacten met de gemeente over RC-acties. Op
19 oktober zaten Tom en Bert bij wethouder Gerard Stoffels voor een jaarlijkse update.
Daarbij bleek dat de activiteiten van Repair Café Cuijk worden gewaardeerd en dat ze goed
passen in de milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.
De wethouder dacht mee over onze vragen om ondersteuning. Zo bood hij extra publiciteit
via krant en digitale borden, krijgen we opnieuw subsidie en loopt er een afspraak over
deelname aan een wijkvergadering.
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Hieronder staan een aantal overzichten van Repair Café Cuijk over 2018. Achtereenvolgens:
• Type aangeboden artikelen bij het Repair Café
• Reparatiesucces
• Leeftijdsgroep en herkomst van de bezoekers.
• Gemiddelde vrijwillige bijdrage
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Financieel verslag met exploitatiebegroting en balans
Financiële samenvatting
We zijn zuinig geweest. We hebben minder uitgegeven dan begroot. Vooral op
begrotingsposten als Diversen (voor onvoorziene kosten) is minder gespendeerd.
Dat was ook nodig, omdat er voor 2018 geen éxtra sponsor is gevonden. Desalniettemin
konden we met de dekking van het Oranjefonds en de hoger uitgevallen Klantbijdragen goed
draaien.
Het geheel bood ruimte tot vervanging van onze RCC T-shirts. Dit wordt over 2019
uitgesmeerd.

Financiële huishouding
De opzet van een Grootboek, met daarin alle bankposten als basis, vergemakkelijkt het
financiële inzicht en overzicht.
Over boekjaar 2017 zijn diverse posten onterecht in boekjaar 2018 terechtgekomen
(Kerstattentie en Doehuis zaalhuur van december 2017). En omgekeerd was de
Wijkraadsubsidie voor 2018 al in 2017 (ontvangen en) verbruikt. Dit soort fouten is nu met
adequate Debiteuren en Crediteuren in de Balans voor 2019 vermeden.

Realisatie 2018
75% van de 2018 bijdrage van het Oranjefonds is in 2018 ontvangen; 25% moet nog worden
uitgekeerd en is dus als debiteur op de balans gezet.
De klantbijdragen waren begroot met 12 maal 60 €; met 11 Repair Cafés haalden we een
gemiddelde van bijna 80 €.
Een nieuwe sponsor is wél gevonden in RWE, maar niet voor 2018: wél voor 2019.
Aan vrijwilligers is minder scholing besteed dan begroot. Geen uitgaven voor vervoer of
Diversen.
Voor PR-drukwerk zijn we begonnen om reële kosten op te voeren (vooralsnog gesponsord
door een werkgever). Aan de website hebben we nog niks extra’s uitgegeven..
Bij de activiteiten waren we meer kwijt aan verbruiksmaterialen en begonnen we met
investeren in nieuwe grijze polo’s. De bestuurskosten bleven ver achter bij de begroting.

Resultaat 2018 en Balans
Het exploitatie resultaat over 2018 is weliswaar 209 Euro negatief, maar met de reservering
voor 2019 kunnen we de verdere aanschaf van onze polo’s doorzetten. Ook hebben we onze
buffer voor bedrijfsrisico’s iets kunnen vergroten.
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Begroting 2019
Voor 2019 hebben we sponsor toezeggingen twv 1300 Euro en hopen we op minstens
dezelfde klantbijdragen. Om alle gewenste uitgaven te kunnen bekostigen is nog wel een
extra sponsorinkomen nodig.
Ondanks de lage scholingskosten voor 2018 willen we het budget handhaven. Voor de
website plannen we een upgrade twv circa 400 Euro. Voor Activiteiten en Bestuur
verwachten we vergelijkbare kosten, zij het dat de polo-uitgaven uit de reserveringen komen.

Exploitatie begroting & Realisatie Repair Café Cuijk
Realisatie
Begroting
Realisatie
2016/17
2018
2018
Inkomsten
2770
3020
2384
Sponsors
1910
1750
1500
Donaties
50
8
Klantbijdragen
860
720
876
Nieuwe sponsor?
500
Uitgaven
Opstart 2016/17
Vrijwilligers
Promotie
Activiteiten
Bestuur
RESULTAAT

2516
1207
508
16
714
70

2790

2592

2800

850
500
1030
410

563
368
1414
247

750
800
980
270

255

230

-209

0

Passiva
Leningen
Crediteuren
Reservering risico’s
Reservering aankleding
Eigen Vermogen
Totaal

0,00
119,29
500,00
670,00
46,28
1335,57

Balans RCC per 31/12/2018
Activa
Gereedschap *)
0,00
Verbruiksmateriaal *)
0,00
Debiteuren (OF)
375,00
Banksaldo eind 2018
960,57
Totaal
1335,57
*) Vooralsnog direct afgeschreven
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