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Aan het bestuur van  
Stichting Repair Café International 
Molukkenstraat 200E-3 
1098 TW  Amsterdam 
NEDERLAND 
 
Arnhem, 18 februari 2019  
 
 
Geacht bestuur,  
 
 
Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 
2018 van uw onderneming samengesteld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid 
van het bestuur van de entiteit. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring 
inzake de jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening is met de overige gegevens opgenomen in de 
bij deze rapportage opgenomen jaarstukken. 
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Resultaten 

Ontwikkeling resultaat 

  2018   2017   

  
€ % € % 

Baten 132.670 100,0 148.605 100,0 

Brutomarge (brutobedrijfsresultaat) 132.670 100,0 148.605 100,0 

Personeelskosten 
        

Lonen en salarissen 77.998 58,8 74.879 50,4 
Sociale lasten 14.304 10,8 12.122 8,2 
          

Overige bedrijfskosten 
        

Overige personeelsgerelateerde kosten 10.510 7,9 13.842 9,3 
Huisvestingskosten 7.943 6,0 7.835 5,3 
Verkoopkosten 9.776 7,4 19.031 12,8 
Kantoorkosten 2.988 2,3 3.458 2,3 
Algemene kosten 41.744 31,5 60.899 41,0 
          

Som der kosten 165.263 124,6 192.066 129,2 

Bedrijfsresultaat -32.593 -24,6 -43.461 -29,2 

Financiële baten en lasten 65 0,0 178 0,1 

Resultaat -32.528 -24,5 -43.283 -29,1 

 
 
Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
BDO Accountants 
namens deze,  
 
 
 
 
drs. F. Jacobse RA    



 
 

 
 

 

 

Samenstellingsverklaring van de accountant 

Aan het bestuur van Stichting Repair Café International 

 

De jaarrekening van Stichting Repair Café International te Amsterdam is door ons samengesteld op 
basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 
2018 en de winst- en verliesrekening over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze 
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving opgenomen. 
 
 
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard 
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening 
in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële 
verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking 
en financiële verslaggeving toegepast. 

 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 
alle relevante informatie aanlevert.  
Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan 
ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als 
slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat 
het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Repair Café 
International.  

 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en 
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht 
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 
 
 
Arnhem, 18 februari 2019 
 
BDO Accountants 
namens deze, 
 
 
 
 
drs. F. Jacobse RA  
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Bestuursverslag 2018

Stichting Repair Café International kijkt wederom terug op een geslaagd jaar. 2018 was het tweede 
jaar van het strategisch meerjarenplan 2017-2019. In dit derde meerjarenplan sinds haar oprichting 
in 2010 onderscheidt de stichting drie activiteiten: het verder verspreiden van het Repair 
Café-concept wereldwijd, het ontwikkelen van een lespakket over repareren voor basisscholen en 
het verzamelen van data over reparaties via de RepairMonitor, een online tool waarin Repair 
Café-vrijwilligers reparatiegegevens kunnen invoeren. 

Wat al deze activiteiten betreft is het jaar 2018 succesvol verlopen. Het aantal Repair Café-locaties 
steeg met ongeveer 200 tot ca. 1.650. Relatief de grootste groei werd gerealiseerd in 
Engelsspekende landen zoals de Verenigde Staten en Australië; daar verdubbelde het aantal locaties 
nagenoeg, wat hoopvol stemt.   

In het najaar vond Stichting Repair Café International een nieuwe partner in Vinci Energies. De 
Nederlandse tak van dit internationale technologiebedrijf gaat het mogelijk maken dat het 
startpakket ‘Repair Café in de klas’ in tien talen beschikbaar kan worden gemaakt. Met het 
lesmateriaal kunnen basisscholen een repareerles(senreeks) verzorgen, in samenwerking met 
vrijwilligers van het lokale Repair Café. Het materiaal is tot nu toe alleen beschikbaar in het 
Nederlands. Vanaf 2019 zal het stapsgewijs ook in andere talen worden vertaald.  

In 2018 is ook de RepairMonitor verder ontwikkeld. Werd deze online database in 2017 nog door een 
tiental Nederlandse Repair Cafés gebruikt om hun reparatiegegevens te monitoren, in 2018 steeg 
het aantal deelnemers naar bijna dertig. Daaronder was ook een aantal Repair Cafés in 
Engelssprekende landen. Gezamenlijk hebben de deelnemers de database flink laten groeien: aan 
het eind van het jaar bevatte de RepairMonitor gegevens over meer dan 10.000 reparaties. Daarmee 
is de waarde van de monitor als kennisbank voor reparateurs behoorlijk toegenomen. Ook wordt het 
steeds beter mogelijk om conclusies uit de monitor te trekken over de repareerbaarheid van de 
spullen in ons dagelijks leven. Samen met Natuur & Milieu zullen de gegevens in de monitor over 
2018 worden geanalyseerd en gepubliceerd. Net als een jaar eerder zal het rapport ook weer 
worden verstrekt aan de Tweede Kamer, zodat beleidsmakers de gegevens kunnen gebruiken bij het 
vormgeven van de circulaire economie.   

Dat is hard nodig: begin 2019 constateerde het Planbureau voor de Leefomgeving dat de 
Nederlandse overheid zich meer moet inspannen om het doel van een volwaardige circulaire 
economie in 2050 te bereiken. Concreet dient volgens het PBL sterker te worden ingezet op 
reparatie, juist in een sociale setting, zodat mensen ervaren dat circulair handelen leuk kan zijn.  

Stichting Repair Café International is het hier uiteraard van harte mee eens, en zal zich hiervoor, 
samen met de vele duizenden Repair Café-vrijwilligers wereldwijd, ook in het nieuwe jaar weer 
volop inzetten.   

Leonie Reinders 
voorzitter Stichting Repair Café International 
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 10 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Balans per 31 december 2018 

Activa 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31-12-2018   31-12-2017 

  
€ € € € 

Vlottende activa 
        

Vorderingen 
        

Handelsdebiteuren 1.850   272   
Overige vorderingen 105   178   
Overlopende activa -   7.000   

    1.955   7.450 

Liquide middelen   304.228   208.695 
     

Totaal 
  

306.183 
  

216.145 



Stichting Repair Café International, te Amsterdam  
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Passiva 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31-12-2018   31-12-2017 

  
€ € € € 

Eigen vermogen 
        

Continuïteitreserve 155.861   185.292   
Bestemmingsreserve Repair Café 
Nederland 

19.642   22.739   

 

  175.503   208.031 

Langlopende schulden 
        

Overlopende passiva 47.225   -   

    47.225   - 

Kortlopende schulden 
        

Leveranciers en handelskredieten 293   -   
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

2.856   2.410   

Overlopende passiva 80.306   5.704   

    83.455   8.114 

Totaal 
  

306.183 
  

216.145 



Stichting Repair Café International, te Amsterdam
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Staat van baten en lasten over 2018 

Begroting 2018 2018 2017 

€ € € 

Baten 113.500 132.670 148.605 

Som der exploitatiebaten 113.500 132.670 148.605 

Personeelskosten 122.000 92.302 87.001 

Personeelskosten 
Lonen en salarissen 122.000 77.998 74.879 
Sociale lasten - 14.304 12.122 

Overige bedrijfskosten 61.800 72.961 105.065 

Overige bedrijfskosten 
Overige personeelsgerelateerde kosten - 10.510 13.842 
Huisvestingskosten 8.200 7.943 7.835 
Verkoopkosten 14.000 9.776 19.031 
Kantoorkosten 4.100 2.988 3.458 
Algemene kosten 35.500 41.744 60.899 

Som der exploitatielasten 183.800 165.263 192.066 

Exploitatieresultaat -70.300 -32.593 -43.461

Financiële baten en lasten - 65 178 

Financiële baten en lasten 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 65 178 

Resultaat -70.300 -32.528 -43.283

Resultaatbestemming 

Continuïteitreserve -41.024
Bestemmingsreserve Repair Café Nederland 

- -29.431 
-               -3.097 -2.261

Bestemd resultaat - -32.528 -43.283



Stichting Repair Café International, te Amsterdam  
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Algemene toelichting 

Naam rechtspersoon Stichting Repair Café International 
Rechtsvorm Stichting 
Zetel rechtspersoon Amsterdam 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 34383930 

Belangrijkste activiteiten 
De activiteiten van Stichting Repair Café International, statutair gevestigd aan de Molukkenstraat 
200 E3 te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit het promoten, verspreiden en beschermen van het 
Repair Café-concept in binnen- en buitenland en het op weg helpen van lokale groepen die hun 
eigen Repair Café willen organiseren. De activiteiten van Stichting Rapair Café International hebben 
tot doel om repareren als normale handeling terug te brengen in de lokale samenleving. 

Locatie feitelijke activiteiten 
Amsterdam 

Schattingen 
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende 
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de 
opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. 
  
Vergelijkende cijfers  
De cijfers 2017 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te 
maken. De vergelijkende cijfers zijn ontleend aan het rapport over 2017 van Stichting Reapair Café 
International te Amsterdam, opgesteld door Crowe Horwath Foederer B.V. d.d. 5 februari 2018.  



Stichting Repair Café International, te Amsterdam  
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Grondslagen voor financiële verslaggeving 

Algemeen 

Algemene grondslagen 
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de in de RJ-Richtlijn 640 'Organisaties zonder 
winststreven' opgenomen voorschriften. Alle in de jaarrekening vermelde bedragen zijn in euro's 
uitgedrukt. 
  
Stichting Repair Café International is door de Nederlandse Belastingdienst geregistreerd als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van 
het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden 
activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de  baten en alle hiermee verbonden, aan het 
verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor 
vermelde waarderingsgrondslagen. 
 
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in 
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 
 
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking 
hebben. 

Grondslagen voor waardering activa 

Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek 
van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij anders vermeld. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. 

Grondslagen voor waardering passiva 

Langlopende schulden 
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer 
dan één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 

Grondslagen voor baten en lasten 

Baten 
De baten zijn bepaald op basis van de (te) ontvangen bedragen en worden verantwoord in het jaar 
waarop deze betrekking hebben.  



Stichting Repair Café International, te Amsterdam  
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Toelichting op balans 

Vorderingen 

  31-12-2018 31-12-2017 

  
€ € 

Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto 1.850 272 
Overige vorderingen 105 178 

Overlopende activa 
    

Nog te ontvangen subsidies - 7.000 
      

Totaal 1.955 7.450 

Liquide middelen 

  31-12-2018 31-12-2017 

  
€ € 

Banktegoeden 
    

Triodos Bank, rekening-courant 106.205 2.160 
Triodos Bank, spaarrekening 73.000 90.000 
ASN Bank, spaarrekening 124.416 114.900 
Paypal, rekening-courant 607 1.635 

Totaal 304.228 208.695 



Stichting Repair Café International, te Amsterdam  
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Eigen vermogen 

Continuïteitreserve 2018 

  
€ 

Stand 1 januari 185.292 
Resultaat bestemming -32.528  

152.764 

Mutaties bestemmingsreserves 3.097 

Stand 31 december 155.861 

Uit oogpunt van goed rentmeesterschap en binnen de CBF normen wordt door het bestuur gestreefd 
naar een continuïteitsreserve van eenmaal de jaarlasten, wat een doelbedrag van € 183.800 
betekent. 
  

Bestemmingsreserve Repair Café Nederland 2018 

  
€ 

Stand 1 januari 22.739 
Resultaatbestemming -  

22.739 

Mutatie boekjaar -3.097 

Stand 31 december 19.642 

Het bestuur heeft een bestemmingsreserve geformeerd voor het ondersteunen van het Nederlandse 
Rapair Café-netwerk. Op die manier kan enige ondersteuning gegarandeerd blijven, ook als Stichting 
Repair Café zich richt op andere prioriteiten. Te denken valt aan de kosten voor de organisatie van 
de jaarlijkse Landelijke Rapair Café-dag en bestuurskosten. 
  

Langlopende schulden 

  31-12-2018 31-12-2017 

  
€ € 

Overlopende passiva 
    

Vooruitontvangen baten 47.225 - 
      

Totaal 47.225 - 



Stichting Repair Café International, te Amsterdam  
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Kortlopende schulden 

  31-12-2018 31-12-2017 

  
€ € 

Leveranciers en handelskredieten 293 - 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 
    

Loonheffing- en premies 2.856 2.410 

Overlopende passiva 
    

Nog te betalen accountantskosten 3.509 2.420 
Vooruitontvangen baten 66.425 - 
Reservering vakantiegeld 3.374 3.284 
Nog te betalen overige bedragen 6.998 - 

  80.306 5.704 

Totaal 83.455 8.114 



Stichting Repair Café International, te Amsterdam  
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Toelichting op staat van baten en lasten 

Baten en brutomarge 

  2018 2017 

  
€ € 

Baten 
    

Subisidie Stichting Doen 30.000 35.000 
Subsidie Stichting Adessium 40.000 17.000 
Subsidie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - 35.000 
Donaties bedrijven en organisaties 29.501 27.490 
Donaties particulieren 1.882 1.919 
Opbrengsten informatie- en promotiemateriaal 30.337 30.605 
Opbrengsten lezingen 750 550 
Overige baten 200 1.041 

Som der bedrijfsopbrengsten 132.670 148.605 

Brutomarge (brutobedrijfsresultaat) 132.670 148.605 

Personeelskosten 

  2018 2017 

  
€ € 

Lonen en salarissen 77.998 74.879 
Sociale lasten 14.304 12.122 

Totaal 92.302 87.001 



Stichting Repair Café International, te Amsterdam  
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Overige bedrijfskosten 

  2018 2017 

  
€ € 

Overige personeelsgerelateerde kosten 
    

Vertaalwerkzaamheden 7.643 11.555 
Verzuimverzekering 1.830 1.878 
Reiskostenvergoeding 697 77 
Kosten salarisadministratie 242 232 
Kantinekosten 98 100 

  10.510 13.842 

Huisvestingskosten 
    

Huur 6.299 6.214 
Servicekosten 1.644 1.621 

  7.943 7.835 

Verkoopkosten 
    

Inkoop vlaggen 3.582 4.051 
Automatiserings- en websitekosten 6.194 13.610 
Inkoop kaarsen - 708 
Merkaanvragen - 603 
Representatiekosten - 59 

  9.776 19.031 

Kantoorkosten 
    

Verzekeringen 1.361 968 
Vracht- en verzendkosten 808 760 
Communicatiekosten 798 743 
Kantoorartikelen 21 987 

  2.988 3.458 

Algemene kosten 
    

Ontwikkelingskosten Reparatiemonitor 30.956 50.989 
Accountantskosten 3.509 2.420 
Orginisatorische kosten 3.415 2.822 
Kosten landelijke Repair Café dag 3.098 2.261 
Kosten jeugdactiviteit - 1.513 
Overige algemene kosten 766 894 

  41.744 60.899 

Totaal 72.961 105.065 

Financiële baten en lasten 

  2018 2017 

  
€ € 

Rentebaten banken 65 178 

Financiële baten en lasten (saldo) 65 178 



Stichting Repair Café International, te Amsterdam  
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Overige toelichtingen 

Werknemers 

Gemiddeld aantal werknemers over periode 2018 2017 

  
fte fte 

Werkzaam binnen Nederland 1,5 1,5 
Werkzaam buiten Nederland - - 

Totaal 1,5 1,5 

Toelichting gemiddeld aantal werknemers 
In het verslagjaar waren gemiddeld 2 personeelsleden (1,5 FTE) bij de vennootschap werkzaam 
(2017: 2 personeelsleden (1,5 FTE)). 

Ondertekening 

Amsterdam,  

Naam Handtekening 

   
L.C. Reinders 

 

V.R.M. Leusink 
 

A.G. Schuurman 
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