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Jaarverslag 2021 

Inleiding 
 
2021 werd net als 2020 gedomineerd door corona. Vanaf oktober 2020 tot en met juni 2021 
konden geen Repair Cafés worden georganiseerd vanwege het virus. 
Het was iedere maand afwachten of er versoepelingen zouden zijn om weer op een 
verantwoordelijke manier een Café te organiseren. Het leek erop dat het Repair Café van 
juni doorgang kon vinden maar ook deze is afgeblazen.  
In overleg met het Doehuis zijn wij in juli weer gestart met de maandelijkse Repair Cafés tot 
en met november. In december was het virus weer dusdanig verspreid wat heeft geleid tot 
een volgende lockdown.   
In 2021 hebben we 5 Repair Cafés kunnen houden volgens de geldende richtlijnen en waren 
wij in september weer welkom in Castella. 
 

 
 
Repair Cafés en gebeurtenissen in 2020 
   
Zoals vermeld in de inleiding was het eerste Repair Café van 2021 in juli in het Doehuis.  
Dit was, net als vorig jaar, een extra Repair Café. Normaal wordt er in juli geen Repair Café 
gehouden in verband met de vakantie periode echter, gezien de lange periode daarvoor 
zonder Repair Café, hebben wij hiervoor gekozen. 
Het was goed dat wij konden beginnen met repareren gezien het grote aantal bezoekers. 
Hierbij zaten ook veel omwonenden die in de voorafgaande lockdown periode hadden 
gebeld met een reparatie vraag. 
 
Het Repair Café in augustus was ook een goed bezocht Repair Café. Augustus is ook de 
maand waar wij normaal de gezamenlijke BBQ voor de vrijwilligers met partner organiseren. 
In 2020 kon deze geen doorgang vinden vanwege corona maar gelukkig wel in 2021. 
Vanwege de verhuizing van de voorzitter, waar de BBQ tot dan toe was, is de BBQ bij één 
van de andere vrijwilligers georganiseerd. In de fraaie achtertuin van Peter en Augusta werd 
een zeer geslaagde BBQ gehouden.  
 
In september waren wij weer welkom in Castella na twee jaar van afwezigheid. De laatste 
keer dat wij daar waren was september 2019.  
Ook Castella was blij dat wij er weer waren en hebben dat weer getoond door het aanbieden 
van een lunch voor de vrijwilligers van het Repair Café. 
 
Voor oktober gaan we even terug in de tijd: Op 22 oktober 2016 is Repair Café Cuijk gestart 
in een tent naast het Doehuis.  
Nu 5 jaar later is Repair Café Cuijk gegroeid tot wat het nu is en zijn wij steevast op de derde 
zaterdag van de maand in het Doehuis of Castella aanwezig voor de diverse reparaties. 
Repair Café Cuijk is een begrip geworden in Cuijk (en omgeving). 
Het 45ste Repair Café is de 5 jarige jubileum editie geworden waarbij de wethouder, David 
Sölez en beleidsadviseur Milieu en Duurzaamheid, Marjon Hermanussen langs zijn geweest 
om dit heuglijke feit te vieren. 
 
Het Repair Café in oktober was druk bezocht en geëindigd met een door het Doehuis 
verzorgde, uitstekende lunch. Tijdens de lunch hebben we kennis gemaakt met Peter 
Romkes een nieuwe vrijwilliger van Repair Café Cuijk. 
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Vrijwilligers 
 
We beginnen weer met te zeggen: Zonder vrijwilligers geen Repair Café. Opdat dat maar  
duidelijk mag zijn. 
Ook in 2021 is er een klein verloop in de vrijwilligers. Er zijn 2 vrijwilligers vertrokken en één 
vrijwilliger is in september gestart. 
Repair Café Cuijk bestaat nu uit 16 vrijwilligers. Ook in het komende jaar zal gekeken 
worden of er nieuwe vrijwilligers zijn die zich willen aansluiten bij het Repair Café.  
 
 
Stichting en organisatie  
 
In 2021 zijn er geen wijzigingen geweest in het stichtingsbestuur. Samenstelling: 
Voorzitter:    Tom van Rossenberg 
Penningmeester:   Bert van Baal 
Secretaris:    Harm Crouwers 
Lid:     Frank Smit. 
Daarnaast ondersteunt Melissa het bestuur met communicatiewerk en -advies en wordt ze 
uitgenodigd bij bestuursvergaderingen. 

 
 
Contact met de gemeente 
 
Het jaarlijks overleg met de gemeente heeft in 2021 niet plaatsgevonden. 
De oorzaken hiervoor zijn corona en de nieuwe herindeling van de gemeente Cuijk en de 
omliggende gemeentes tot Land van Cuijk waarbij nog niet bekend is welke wethouders 
worden aangesteld. 
Uitgesproken is wel dat het overleg in de komende jaren weer wordt hervat. 
Wel is, zoals eerder vermeld, wethouder David Sölez, bij het vijfjarig jubileum geweest 
waarbij wederom positief is gesproken over het bestaansrecht van het Repair Café. 
Dit is bevestigd door een verhoging van gemeentebijdrage voor het Repair Café voor 2022. 
Wellicht zijn er uitbreidingsmogelijkheden voor het Repair Café in de nieuwe gemeente Land 
van Cuijk. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Financieel verslag 2021  
met exploitatiebegroting en balans 
 
Financiële samenvatting 
 
Met evenveel Cafés en vergelijkbare omstandigheden als in 2020, hebben we in 2021 op alle 
posten minder uitgegeven. In 2020 kochten we nieuwe spandoeken en speciaal bedrukte 
mondkapjes. En een gereedschap kar. Mede daardoor konden we de WeCycle sponsoring 
doorschuiven naar 2022 en tóch nog 412 €uro overhouden.  
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Realisatie 2019 2021 
 
De subsidies waren vóór de 
Corona-uitbrak al voldaan, Door 
het lage aantal Cafés waren 
klantbijdragen en natura-
donaties evenredig minder. 
 
Zonder bijzondere uitgaven en 
met minder BBQ-ers waren de 
kosten overal fors lager.  
 
Balans eind 2020 2021 
 
Reservering voor vernieuwingen 
van de website (logo) hebben 
we nog niet nodig gehad. Ook 
de Wecycle-2021 reservering 
niet.  
 
Crediteuren worden veroorzaakt door 
nog niet afgehandelde betalingen 
(Doehuis en RCNL).  
Resterend Eigen Vermogen is weer 
wat opgekrikt. Pas volgend jaar zullen 
we een aanvullende sponsor moeten 
vinden.  
 
Begroting 2021 2022 
 
Ondanks dat het RC van januari ’22 al 
niet doorging, gaat de begroting uit van 
een vol jaar als in 2019. We denken 
nieuw-logo shirts grotendeels uit de 
exploitatie te kunnen betalen. Toch is 
er nog wat reservering overgehouden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploitatie begroting & Realisatie Repair Café Cuijk

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Begroting Realisatie Begroting

2016/17 2018 2019 2020 2021 2021 2022

Inkomsten 2770 3422 3411 2167 3300 1775 3130

Sponsors 1910 1750 1300 1300 1300 800 1400

Donaties 8 48 64 100 26 30

Klantbijdragen 860 886 1233 553 1100 599 1000

Overige donaties* 778 830 250 800 350 700

Uitgaven 2516 2366 3061 2324 3300 1363 3130

Opstart 1207

Vrijwilligers 508 444 589 685 850 459 600

Promotie 16 503 1131 624 1000 174 1080

Activiteiten 714 1137 966 675 1050 435 1050

Bestuur 70 282 375 339 400 296 400

Resultaat 255 1056 350 -157 0 412 0

Gecorrigeerde Balans RCC per 31/12/2020

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 2022 500,00

Banksaldo eind 2019 2003,87 Eigen Vermogen 3,87

Totaal 2003,87 Totaal 2003,87

*) Vooralsnog direct afgeschreven

Balans RCC per 31/12/2021

Activa Passiva

Gereedschap *) 0,00 Leningen 0,00

Verbruiksmateriaal *) 0,00 Crediteuren 167,00

Debiteuren 0,00 Reservering risicos 1000,00

Reservering nw logo 680,00

Wecycle 2022 500,00

Banksaldo eind 2019 2582,94 Eigen Vermogen 235,94

Totaal 2582,94 Totaal 2582,94


