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Jaarverslag 2019 
Inleiding 
 
Net als in 2018 bleef het draagvlak voor het Repair Café in Cuijk plezierig groot. Het aantal 
vrijwilligers is weer toegenomen, evenals het aantal bezoekers van onze in totaal 11 Repair 
Cafés in 2019. 
In het totaal zijn 303 van de 375 aangeboden artikelen gerepareerd. Dat is een percentage 
van 81% (waarvan 61% direct gerepareerd en 20 % met een advies hoe het product thuis 
alsnog gerepareerd kon worden), een geweldig resultaat. Een mooi aantal reparaties en 
daarmee is voorkomen dat ze onnodig op de afvalberg zijn beland.  
 
Op de valreep, tijdens het laatste Repair Café van 2019, is de 1000ste (aangeboden) 
reparatie gevierd. Een prima resultaat, drie jaar na de start van Repair Café Cuijk, waarbij we 
zien dat het aantal reparaties jaarlijks toeneemt.  
 
Dankzij de subsidies van gemeente Cuijk, van de Wijkraad Padbroek en van RWE (de 
werkgever van één van de vrijwilligers) in combinatie met de ontvangen bijdragen van de 
bezoekers is Repair Café Cuijk financieel gezien gezond. 
 
Deelname aan een actie van Wecycle heeft een sponsorbedrag opgeleverd van €1.000, door 
het maken van een winnend promotiefilmpje door een paar vrijwilligers. Hierdoor zien de 
financiën voor 2020 én voor 2021 er ook goed uit. 
 
 Repair Cafés en gebeurtenissen in 2019 
 
In 2019 zijn er 11 Repair Cafés georganiseerd op twee locaties: 8 x in het Doehuis en 3 x in 
Zorgcentrum van Pantein; Castella.  
 
Het Repair Café van januari was een prima start van het jaar waar we begonnen met 16 
vrijwilligers. Vanaf februari zijn de dames van de kledingreparaties versterkt met de komst 
van Barbara. Ook is tijdens dit Café Marcel Thijssen langs geweest, fractievoorzitter van 
CDA Cuijk. 
 
In maart waren wij weer te gast bij Pantein Zorgcentrum Castella. Een café waarbij er meer 
kledingreparaties waren dan elektrische reparaties, iets wat niet vaak voorkomt.  
Ook hebben wij in maart de nieuwe polo’s, grijsgekleurd met lange mouwen bedrukt met het 
Repair Café logo, uitgedeeld zodat alle vrijwilligers herkenbaar zijn. 
 
In april is het team van vrijwilligers uitgebreid door de komst van Peter die het Repair Café 
gaat versterken bij de elektronische reparaties en in mei is de frequente invalster bij de 
kleding reparaties nu vast ingelijfd als vrijwilligster. De Repair Café’s van april en mei waren 
goed bezocht. 
 
Juni was voor Repair Café Cuijk een drukke maand. 
Op 6 juni hebben wij voor de eerste keer een Repair Café in de klas georganiseerd op de 
OBS “De Nienekes” in groep 6/7. Dit is goed gegaan met een zeer positieve feedback van de 
leerkracht en van de kinderen. Met onze leerervaringen hier willen we er graag een vervolg 
aan geven. Het Repair Café van 15 juni was goed verlopen. Op 23 juni was het Repair Café 
Cuijk aanwezig bij de door het Doehuis georganiseerde sfeermarkt waarbij de verschillende 
activiteiten en initiatieven in en rondom Padbroek werden belicht.  
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In juli – vakantiemaand - werd geen Repair Café georganiseerd. 
 
Tijdens het café van augustus -  goed bezocht - hebben we gevierd dat Repair Café Cuijk 
een Wecycle Sponsorcheque van 1000 euro heeft gekregen. Wecycle schreef een wedstrijd 
uit om een promotiefilmpje te maken over het inzamelen en inleveren van recyclebare 
artikelen bij de milieustraat. Een paar van onze vrijwilligers samen met hun kinderen zagen 
hun inzending beloond met de hoofdprijs! In het filmpje werd het belang getoond van het 
repareren van spullen (bij een Repair Café) en het zorgvuldig inleveren van écht kapotte 
spullen, zodat er zo min mogelijk grondstoffen verloren gaan. We zijn er bijzonder blij mee, 
omdat het voor wel 2 jaar onze begroting vult. Hulde voor de makers. 
Na de reparatieochtend waren later in de middag alle vrijwilligers samen met hun partner 
welkom op de zeer geslaagde jaarlijkse barbecue. 
 
Ook in augustus is de vernieuwde website van Repair Café Cuijk online gezet. De oude 
website - gemaakt door Piet Kok - voldeed weliswaar, maar het bestuur van Repair Café 
Cuijk vond dat een nieuwe moderne en fris uitziende website noodzakelijk was. Bekijk de 
website www.repaircafecuijk.nl 
In diezelfde maand startte Sire met de campagne “Waardeer het - Repareer het”, waarbij 
mensen goed worden gestimuleerd om kapotte spullen te repareren.  
Uiteraard een fantastisch initiatief dat volledig aansluit bij onze doelstellingen. We zagen de 
laatste maanden wel degelijk een toename van het aantal bezoekers dat ons via de website 
zei te hebben gevonden. We denken dat dat samenhangt. 
 
Het Repair Café van september was verplaatst naar Castella omdat het Doehuis ‘onze’ 
derde zaterdag voor de Kledingbeurs had gereserveerd. 
Tijdens dit café is er weer een nieuwe vrijwilliger gestart. Loek gaat het team versterken op 
elektrotechnisch gebied. 
 
In oktober stond het Repair Café weer in het teken van de jaarlijkse fietsverlichtingsactie van 
de ANWB. Dit was ook het laatste Repair Café van een vrijwilligster vanaf het eerste begin. 
Janneke is helaas gestopt vanwege andere drukke werkzaamheden. 
 
Het Repair Café van november was wederom in Castella en we hebben daar 51 kapotte 
artikelen ontvangen ter reparatie. Het hoogste aantal sinds het bestaan ! Ook toen is er een 
nieuwe vrijwilliger toegetreden. Marlieke startte als vrijwilligster bij de kleding en textiel 
reparaties. 
Tijdens dit Repair Café in Castella werden wij bezocht door twee initiatiefnemers uit Venray 
die daar ook een Repair Café wilden starten. Hopelijk hebben ze positieve inspiratie 
opgedaan.  
 
Het laatste Repair Café van 2019 stond volledig in het teken van de viering van de 
duizendste reparatie. Wethouder Duurzaamheid Gerard Stoffels (die op 22 oktober 2016 ook 
het eerste Repair Café opende) was bereid om hierbij een woordje te doen. Wijk tv “De 
Valuwe” was aanwezig om het vast te leggen en met de aanwezigheid van een verslaggever 
van de Gelderlander kregen we een fijne hoeveelheid aandacht. 
Een bezoekster uit de Heeswijkse Kampen werd uitverkoren na een reparatie aan haar jas. 
Zij is in het zonnetje gezet met een toespraak, een bos bloemen en een oorkonde. Dit was 
voor haar al de vierde keer dat zij bij het Repair Café langskwam. Een geweldige 
ambassadrice voor ons café en een mooi promotiefilmpje. https://youtu.be/H24dQbEjorY 

http://www.repaircafecuijk.nl/
https://youtu.be/H24dQbEjorY
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Wegens de goede ontvangen aankondigingen was het een behoorlijk druk café. We konden 
langere wachttijden helaas niet voorkomen en zagen tenminste 5 bezoekers voortijdig en 
teleurgesteld vertrekken. Hopelijk komen ze terug. Desalniettemin een prima afsluiting van 
2019. 
 
Ruilkring 
 
De ruilkring in Cuijk heeft elk Repair Café een vertegenwoordiging gestuurd om de Ruilkring 
in Cuijk te promoten. Ondanks hun aanwezigheid hebben zij (te) weinig respons gekregen en 
hebben besloten om dit niet te continueren in 2020.  
 
Vrijwilligers 
 
Zonder vrijwilligers geen Repair Café.  
In 2019 is het aantal vrijwilligers van Repair Cuijk flink gestegen. Zoals eerder gezegd zijn wij 
dit jaar gestart met 16 vrijwilligers en met 5 nieuwe vrijwilligers en 1 vertrekkend zijn wij 2019 
geëindigd met 20 vrijwilligers. 
 
Stichting en organisatie  
 
In 2019 is er een wijziging geweest in het stichtingsbestuur. Inge Heins is afgetreden als lid 
en Harm Crouwers is toegetreden als secretaris. Wij danken Inge voor haar bijdrage. 
 
Hierdoor ziet het bestuur er als volgt uit, 
Voorzitter:    Tom van Rossenberg 
Penningmeester:   Bert van Baal 
Secretaris:    Harm Crouwers 
Lid:     Frank Smit. 
Daarnaast ondersteunt Melissa het bestuur met communicatiewerk en -advies en is ze 
aanwezig bij bestuursvergaderingen. 
 
Het bestuur vergaderde op 24 januari, 16 mei, 2 oktober en 21 november. Het nam besluiten 
over onder andere het financieel beleid, vrijwilligersbeleid en de jaarplanning. 
 
Contact met de gemeente 
 
Net zoals voorgaande jaren organiseerde het bestuur een terugkoppeling naar de gemeente 
waarbij de voortgang van het Repair Café werd toegelicht. We spraken in december met 
wethouder Gerard Stoffels en met Marjon Hermanussen, beleidsadviseur Milieu en 
Duurzaamheid. 
Dit contact wordt van beide kanten op prijs gesteld en een afspraak voor 2020 is alvast 
ingepland. Wij appreciëren de gemeentelijke waardering voor onze activiteiten zeer en zijn 
minstens even blij met de nu structurele jaarlijkse subsidie van 600 euro.  
 
Na het overleg van vorig jaar heeft Repair Café Cuijk, op voorspraak van de wethouder, 
deelgenomen aan het “Wijk- en dorpsraden overleg” om het Repair Café in de verschillende 
wijken te promoten.  
Daarnaast heeft het Repair Café deelgenomen aan een gemeentelijke ‘Speeddate’ met 
raadsleden, waar wij onder andere Circulaire Ambachtscentra hebben genoemd (een 
potentiële samenwerking tussen Milieustraat, Kringloop winkel, Sociale Werkvoorziening en 
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het Repair Café). Een mogelijke samenwerking wordt komend jaar hopelijk verder 
onderzocht. 
Naast de vaste regelmaat van Repair Café aankondigingen op de weekbladpagina’s van de 
gemeente, worden we vanaf 2019 ook tijdig vermeld op de, door de gemeente geplaatste, 
digitale aankondigingsborden langs de Cuijkse invalswegen. 
 
Statistieken 2019 
 
Hieronder een aantal overzichten van Repair Café Cuijk over 2019. Achtereenvolgens: 

• Type aangeboden artikelen 
De verschillende typen artikelen die wij onderscheiden. Het grootste aandeel van de 
gebrachte spullen is met een stekker (elektrisch). 

• Reparatiesucces 
Het percentage succesvol gerepareerd (of met positief advies; respectievelijk donker- 
en lichtgroen) bij alle typen artikelen. De grootste categorie is ook de categorie met 
de meeste producten die niet meer te maken zijn (soms omdat zij bijvoorbeeld niet uit 
elkaar te halen zijn).  

• Leeftijdsgroep en herkomst van de bezoekers 
Hieruit is te concluderen dat de locatie van de bijeenkomst van grote invloed is. 

• De gemiddelde vrijwillige bijdrage  
Het gemiddelde wisselt per café maar de trend groeide in 2019 naar ca  €3,60. 
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Financieel verslag 2019 met realisatie, begroting en balans 

 
Financiële samenvatting 
 
We zijn wederom verstandig met onze middelen omgegaan. Netto hielden we zelfs €251 
over. Dat is ongeveer ook het bedrag dat onze klanten meer doneerden dan begroot (€1.134 
versus €800).  
 
Financiële huishouding 
 
Behoorlijk gepuzzel onthulde een dubbelboeking rond vorige jaarwisseling: de cijfers kloppen 
weer. Aangevraagd in de zomer van 2016, kwam de Oranjefonds-toezegging pas in 2018. 
Ter verantwoording aan het Oranjefonds zijn over boekjaar 2018 (terechte) reserveringen 
opgevoerd. Crediteuren en debiteuren op de balans zijn nu zonder afschrijving ingelost. 
Daarom presenteren we ook een aangepaste Realisatie over 2018 met een positief saldo 
van €1.156 (o.a. t.b.v. reserveringen risico en poloshirts). 
 
Realisatie 2019 
 
Subsidie en sponsoring waren als begroot. Meer bezoekers leverden hogere klantbijdragen. 
Overige (natura) donaties vielen hoger uit met name door een extra Castella-café. De 
Wecycle bijdrage is gereserveerd voor 2020 en 2021. 
 
Kosten Vrijwilligers kwam lager uit ondanks de grotere barbecuedeelname & -kosten. 
 
Onder PR-kosten hebben we de reservering uit 2018 als gepland omgezet in nieuwe grijze 
poloshirts. Die kostenpost stond oorspronkelijk in het ‘Oranjefonds-jaar’, maar viel uiteindelijk 
in 2019. Daarmee werd in 2019 het PR-budget overschreden (€1.131 i.p.v. €800), ondanks 
dat de website-vernieuwing meeviel. 
 
Bij de Activiteiten boekten we een extra Castella-lunch en de taarten voor 10 jaar Repair 
Café Nederland. Ondanks een huurverhoging zorgden lagere uitgaven voor Gereedschap en 
Materiaal dat we binnen budget bleven. 
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Een contributie van €100 aan Repair Café-Nederland is nieuw en zorgde voor hogere 
bestuurskosten. Komende jaren blijven we dat inplannen. 
 
Een en ander betekent dat we ondanks €500 aan poloshirts slechts €261 boven begroting 
uitgaven. Het restant van de polo-reservering vloeit derhalve opnieuw in onze reserves. En 
dus een positief resultaat van €251. 
 
Balans eind 2019 
 
Geen Crediteuren of Debiteuren. Wel extra reserveringen voor logo-verandering en risico. 
De Wecycle bijdrage is gereserveerd voor 2020 en 2021. Het resulterende Eigen Vermogen 
groeide met €114 naar €161. 
 
Begroting 2020 
 
De begrotingsbedragen zijn geënt op begroting én realisatie over 2019. Alleen bij PR is 
nadrukkelijk meer ruimte gemaakt voor de logo-wijzigingen in vlaggen/spandoeken, website 
en printmateriaal. Nieuwe truien en/of polo’s zijn nu nog niet voorzien.  
 

 

 

Exploitatie begroting & Realisatie Repair Café Cuijk

Realisatie Begroting Realisatie Begroting Realisatie Begroting

2016/17 2018 2018 2019 2019 2020

Inkomsten 2770 3020 3521 2800 3312 3300

Sponsors 1910 1750 1750 1300 1300 1300

Donaties 50 8 50 48 50

Klantbijdragen 860 720 985 880 1134 1100

Overige donaties* 500 778 570 830 850

Uitgaven 2516 2790 2366 2800 3061 3300

Opstart 1207

Vrijwilligers 508 850 444 750 589 850

Promotie 16 500 503 800 1131 1000

Acties 714 1030 1137 980 966 1050

Bestuur 70 410 282 270 375 400

Resultaat 255 230 1155 0 251 0

Balans RCC per 31/12/2019

Activa Passiva

Gereedschap *) 0,00 Leningen 0,00

Verbruiksmateriaal *) 0,00 Crediteuren 0,00

Debiteuren 0,00 Reservering risicos 1000,00

Reservering nw logo 500,00

Wecycle 2020-2021 1000,00

Banksaldo eind 2019 2660,92 Eigen Vermogen 160,92

Totaal 2660,92 Totaal 2660,92

*) Vooralsnog direct afgeschreven


