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BELEIDSPLAN STICHTING REPAIR CAFE CUIJK 2020 

 

Algemeen: 

Stichting Repair Café Cuijk (SRCC) is opgericht op 6 oktober 2016 en is gevestigd in de 

gemeente Cuijk NB. 

Vanaf 21 oktober 2016 voert de stichting een eigen administratie en rekening. Voor de 

continuering van de SRCC is gebruik gemaakt van een subsidie van de gemeente Cuijk, 

een subsidie van Wijkraad Padbroek in Cuijk een sponsor bedrag van Wecyle en de 

giften van de bezoekers. Het bestuur heeft de volgende functies een voorzitter, een 

penningmeester, een secretaris en een algemeen lid (technisch adviseur). 

 

KvK nummer: 67021190 

 

De activiteiten zijn aangevangen middels een eerste Repair Café op zaterdag 22 oktober 

2016 en worden maandelijks op iedere derde zaterdag van de maand georganiseerd 

behoudens één maand in de vakantieperiode. 

 

Doelstellingen: 

De Stichting Repair Café Cuijk stelt zich ten doel om 

 Repareren op een verantwoorde manier terug te brengen in de samenleving in de 

gemeente Cuijk. 

 Reparatiekennis te behouden en te verspreiden. 

 De sociale cohesie in de lokale samenleving te bevorderen door buurtgenoten met 

verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het 

kader van inspirerende en laagdrempelige bijeenkomsten. 

 De inwoners van Cuijk het belang van een duurzame leefstijl bij brengen. 

 Hergebruik van grondstoffen en materialen te bevorderen (CO2 uitstoot reductie). 

 De stroom restafval verminderen. 

 Zorg voor de vrijwilligers van het Repair Café. 

 De Stichting beoogt niet het maken van winst. 

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

 In de gemeente Cuijk bijeenkomsten te organiseren, waar mensen kapotte 

goederen van huis meenemen en ter plaatse onder begeleiding van deskundige 

vrijwilligers kunnen repareren. 

 Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 Mensen op verantwoorde wijze te leren omgaan met kostbare grondstoffen. 

 De doelstelling en bijeenkomsten van het Repair Café bekend te maken en onder 

de aandacht te brengen door contact met de media, het ophangen van posters, 

het aanwezig zijn bij evenementen en activiteiten die in het verlengde liggen van 

de eigen doelstellingen. 

 Contacten te leggen en samenwerkingsverbanden aangaan met organisaties die 

de doelstellingen van Repair Café Cuijk ondersteunen. 

 Dankzij de gemotiveerde vrijwilligers is Repair Café Cuijk een succes. Het is van 

belang om aandacht te blijven besteden aan deze enthousiaste groep mensen. 

Hiertoe wordt o.a. een BBQ georganiseerd voor de vrijwilligers met hun partner. 
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Omschrijving van de activiteiten: 

 Repareren van defecte spullen/materialen (kleding, meubels, computers,  fietsen, 

elektronica en elektrische apparaten etc.) door vrijwilligers samen met de 

eigenaar door het maandelijks organiseren van een bijeenkomst in buurthuis “Het 

Doehuis” of bij verzorgingsinstelling Pantein in Castella, Cuijk. 

 Tijdens het samen repareren wordt kennis gedeeld. 

 Bedrijven actief betrekken om hulp te verlenen. 

 Onderlinge contacten tussen de bezoekers en vrijwilligers bevorderen. 

 

 

Doelgroep:  

 Alle inwoners van Cuijk en omgeving. 

 

Adres van het project / de activiteiten: 

 De Repair Cafés worden georganiseerd in het buurthuis ‘Het Doehuis’  in de wijk 

Padbroek in Cuijk, Patrijzenveld 117, 5431 JR, Cuijk. 

 In maart en november wordt het Repair Café georganiseerd in Castella Cuijk waar 

Pantein thuiszorg en zorgcentra is gevestigd. Castella is onderdeel van de wijk 

Cuijkse Cantheelen in Cuijk, Cantheelen 6 – 200, 5431MC, Cuijk. 

 

Openingstijden:  

 elke derde zaterdag van de maand van 09.00 tot 1200 uur (tot 12.30 uur bij 

Castella) behoudens de maand juli; dan wordt geen café georganiseerd. 

 

Bekostiging: Jaarbegroting:  

 zie jaarverslag 

De verwezenlijking van activiteiten zal worden bekostigd uit: 

Subsidies van gemeente en maatschappelijke organisaties, giften van 

sympathisanten, vrijblijvende sponsoring, fooien van bezoekers en donaties. 

 

Inkomsten: 

 Bezoekers van het Repair Café betalen geen entree of vergoeding voor een 

reparatie. 

Wel wordt gestimuleerd een vrijwillige bijdrage te geven. De kosten van gebruikte 

materialen en onderdelen moeten wel door de eigenaar van het apparaat of 

kleding voldaan worden. 

 

Uitgaven: 

 materiaalkosten 

 cateringkosten vrijwilligers 

 kantoorkosten 

 gereedschap 

 scholing 

 werving vrijwilligers 

 PR activiteiten 
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Realisatie 

Stichting Repair Café Cuijk tracht haar doel te bereiken met deskundige 

Vrijwilligers, zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden en fietsenmakers, 

computerdeskundigen, meubelmaker en dergelijke.  

 

Om verantwoord de reparaties te kunnen uitvoeren, dienen de vrijwilligers toegerust te 

zijn met de nodige kennis, vaardigheden, gereedschappen en materialen. 

 

Kennis kan worden vergaard via cursussen, bezoek aan lezingen en tentoonstellingen. 

 

Vaardigheden van de medewerkers zal onder meer groeien door onderling overleg en 

gezamenlijk werken aan een reparatie-klus. 

 

De stichting zal zich blijven inzetten om in de toekomst de nodige financiën op niveau te 

houden middels schenkingen, donateurs, fooienpot, subsidies. 

 

De verkregen gelden zullen worden gebruikt voor aanschaf, vervanging of reparatie van 

gereedschappen, machines, kennisvergaring en externe contacten. 

 

De stichting beoogt niet het maken van winst en opereert kostendekkend. 

 

Geen van de betrokken vrijwilligers, noch het bestuur, ontvangen een vergoeding voor 

de tijd die zij investeren.  

 

Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met 

de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te 

repareren, neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand 

anders. Je kunt ook altijd inspiratie opdoen aan de leestafel, waar boeken over repareren 

en klussen ter inzage liggen 

 

Jaarplan. 

Zaken die (nog gerealiseerd zullen moeten worden in 2020 zijn: 

 

 Continueren met Repair Café in de klas op basisscholen in en rond Cuijk. 

 Bijhouden Repair Monitor van Repair Café Nederland 

 Starten met thema’s rondom de Repair Café bijeenkomsten 

 Introduceren nieuwsbrief icm de thrma’s 

 Introduceren nieuwe logo van het Repair Café 

 Donateurs werven en winkeliers benaderen en/of aanschrijven. 

 Het activiteiten plan. Om haar activiteiten uit te breiden is er een activiteiten plan 

opgesteld waarin mogelijke nieuwe initiatieven worden benoemd. 

 

 

Partners: 

 Wijkraad Padbroek 

 Gemeente Cuijk 

 Wecycle 
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Organisatie gegevens: 

Correspondentieadres  : Buizerdhorst 29, 5431 LX, Cuijk 

Bezoek adres   : Het Doehuis, Patrijzenveld 117, 5431 JR, Cuijk 

Internetadres   : www. repaircafecuijk.nl 

Facebook adres  : www.facebook.com/repaircafecuijk.nl 

Instagram adres  : www.instagram.com/repaircafecuijk.nl 

E-mailadres    : info@repaircafecuijk.nl 

Rekening    : NL21INGB 0007 3609 72 tnv Stichting Repair Café Cuijk 

KvK-nummer   : 67021190 

RSIN-fiscaal nummer  : 85679704285677  

 

 

Dit beleidsplan is opgesteld en akkoord bevonden door de bestuursleden van stichting 

Repair Café Cuijk, op 11-03-2020, in vergadering in Cuijk. 

 

 

T.J. van Rossenberg, Voorzitter 

 

 

L.B. van Baal, Penningmeester 

 

 

H.T.H Crouwers, Secretaris 

 

 

F.W.M. Smit, Bestuurslid 
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