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ACCOUNTANTSRAPPORT 
  



Aan het bestuur van  
Stichting Repair Café International 
Panamalaan 4F 
1019 AZ Amsterdam 
NEDERLAND 

Arnhem, 3 april 2020 

Geacht bestuur, 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 
2019 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 en de 
samenstellingsverklaring zijn opgenomen in dit rapport. 
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Resultaten 

Ontwikkeling resultaat 

  2019   2018   

  
€ % € % 

Baten 254.483 100,0 132.670 100,0 

Brutomarge (brutobedrijfsresultaat) 254.483 100,0 132.670 100,0 

Personeelskosten 
        

Lonen en salarissen 78.373 30,8 77.998 58,8 
Sociale lasten 14.679 5,8 14.304 10,8 
          

Overige bedrijfskosten 
        

Overige personeelsgerelateerde kosten 14.664 5,8 10.510 7,9 
Huisvestingskosten 8.345 3,3 7.943 6,0 
Verkoopkosten 19.333 7,6 9.776 7,4 
Kantoorkosten 2.096 0,8 1.627 1,2 
Algemene kosten 100.043 39,3 43.105 32,5 
          

Som der kosten 237.533 93,3 165.263 124,6 

Bedrijfsresultaat 16.950 6,7 -32.593 -24,6 

Financiële baten en lasten -7 0,0 65 0,0 

Resultaat 16.943 6,7 -32.528 -24,5 

 
 
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 gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 
en de winst- en verliesrekening over 2019 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 ervan uitgaan 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, 3 april 2020 
 
BDO Accountants 
namens deze, 
 
 
 
 
drs. F. Jacobse RA  
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BESTUURSVERSLAG 
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Bestuursverslag

Organisatie en bestuur 

Doelstelling, beleid en activiteiten 
2019 was een feestelijk jaar voor Stichting Repair Café International. Op 18 oktober was het precies 
tien jaar geleden dat Martine Postma het allereerste Repair Café organiseerde. Dit jubileum was 
voor de stichting aanleiding om uit te pakken met een sprankelend symposium getiteld ‘Celebrating 
Repair’.  

In Amsterdam kwamen op 18 oktober honderden mensen bijeen voor een afwisselend programma 
met presentaties, discussies, demonstraties en workshops. Centrale vragen waren: hoe komen we tot 
een echte repareersamenleving? En hoe betrekken we meer en jongere mensen bij het thema? Wat 
dat laatste betreft gaf het symposium reden tot optimisme: tal van (design)studenten leverden een 
actieve bijdrage. Zo toonden ze in workshops hun experimenten met nieuwe materialen en 
producten. 

Op het symposium werd ook de tentoonstelling ‘MOOI STUK! Ode aan de reparatie’ gepresenteerd. 
Deze expositie toont gerepareerde voorwerpen in een museale setting: ronddraaiend op een sokkel. 
Bij elk voorwerp hoort een audiofragment waarin een reparateur vertelt over het getoonde 
voorwerp. De tentoonstelling reist tot en met oktober 2020 langs bibliotheken in heel Nederland.  

In het kader van het tienjarig bestaan is de huisstijl van Repair Café geheel vernieuwd. De nieuwe, 
frisse uitstraling moet helpen om het concept ook aantrekkelijk te maken voor een jongere 
generatie.  

Naast het symposium zijn in 2019 ook andere activiteiten uitgevoerd. Zo is de RepairMonitor 
beschikbaar gemaakt in vier talen en opengesteld voor alle reparateurs die reparatiegegevens willen 
verzamelen en delen. Het lespakket voor repareerlessen op basisscholen is vertaald in het Engels, 
Frans en Duits. Ook is een begin gemaakt met een restyling van de website Repaircafe.org en met 
gerichte online marketing.  

In december nam de Tweede Kamer een amendement op de begroting van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat aan. Dit amendement, ingediend door Carla Dik-Faber (ChristenUnie), 
regelt jaarlijks € 100.000 voor een organisatie die professionele ondersteuning biedt aan vrijwilligers 
die in hun eigen buurt een plek voor reparatie opzetten. Stichting Repair Café International is met 
het ministerie in gesprek om aanspraak te maken op dit bedrag.  

Eind 2019 liep de tweede bestuurstermijn van voorzitter Leonie Reinders af. Een opvolger is 
gevonden in onderzoeker en curator Joanna van der Zanden, die gedurende het jaar al nauw 
betrokken was bij de organisatie van het symposium.  

Met een nieuwe voorzitter en tal van nieuwe plannen gaat de stichting vol goede moed het nieuwe 
jaar in. Zij blijft zich, samen met haar uitgebreide wereldwijde vrijwilligersnetwerk, inzetten voor 
een duurzame samenleving, waarin plaats is voor iedereen en waarin repareren alom wordt erkend 
als een nuttige en waardevolle bezigheid. Ik wens de stichting hierbij heel veel succes! 

Leonie Reinders, 
scheidend voorzitter Stichting Repair Café International 
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Naschrift van het bestuur, maart 2020: 

Begin 2020 werd de wereld geconfronteerd met het coronavirus, dat in maart leidde tot een 
wereldwijde crisis die ook Stichting Repair Café International raakt. Sinds half maart zijn alle 
repareerbijeenkomsten afgelast en worden nauwelijks nog nieuwe startpakketten besteld in de 
webshop van Repaircafe.org. Op het moment van verschijnen van deze jaarrekening kan het 
bestuur nog niet inschatten in hoeverre de coronacrisis de continuïteit van de stichting in gevaar 
zal brengen. Het lijkt echter onvermijdelijk dat er bepaalde gevolgen zullen zijn voor het werk 
van de stichting. Het bestuur houdt rekening met een vermindering van de eigen inkomsten, 
waardoor in 2020 zal moeten worden bezuinigd.  

Het bestuur van Stichting Repair Café International, 

Joanna van der Zanden, Bram Schuurman en Martijn Leusink 
  



  

   

JAARREKENING 2019 
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Balans per 31 december 2019 

Activa 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31-12-2019   31-12-2018 

  
€ € € € 

Vaste activa 
        

Financiële vaste activa 
        

Overige vorderingen (langlopend) 953   -   

    953   - 

Vlottende activa 
        

Vorderingen 
        

Handelsdebiteuren 1.500   1.850   
Overige vorderingen 130   105   
Overlopende activa 953   -   

    2.583   1.955 

Liquide middelen   274.003   304.228 
     

Totaal 
  

277.539 
  

306.183 
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 12 Samenstellingsverklaring afgegeven 

 

Passiva 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31-12-2019   31-12-2018 

  
€ € € € 

Eigen vermogen 
        

Continuïteitreserve 172.804   155.861   
Bestemmingsreserve Repair Café 
Nederland 

19.642   19.642   

 

  192.446   175.503 

Langlopende schulden 
        

Overlopende passiva 11.300   47.225   

    11.300   47.225 

Kortlopende schulden 
        

Leveranciers en handelskredieten 1.961   293   
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

2.816   2.856   

Overlopende passiva 69.016   80.306   

    73.793   83.455 

Totaal 
  

277.539 
  

306.183 
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Staat van baten en lasten over 2019 

  Begroting 2019 2019 2018 

  
€ € € 

Baten 110.300 254.483 132.670 

Som der exploitatiebaten 110.300 254.483 132.670 

Personeelskosten 
      

Lonen en salarissen 132.000 78.373 77.998 
Sociale lasten - 14.679 14.304 
        

Overige bedrijfskosten 
      

Overige personeelsgerelateerde kosten - 14.664 10.510 
Huisvestingskosten 9.000 8.345 7.943 
Verkoopkosten 8.000 19.333 9.776 
Kantoorkosten 1.500 2.096 1.627 
Algemene kosten 76.700 100.043 43.105 
        

Som der exploitatielasten 227.200 237.533 165.263 

Exploitatieresultaat -116.900 16.950 -32.593 

Financiële baten en lasten 
      

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - -7 65 

Resultaat -116.900 16.943 -32.528 

Resultaatbestemming       
Continuïteitreserve - 16.943 -32.528 

Bestemd resultaat - 16.943 -32.528 
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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 Panamalaan 4F 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. 
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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 

Financiële vaste activa 
De overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van noodzakelijk geachte 
voorzieningen. 

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.  
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Lasten  
De lasten, die verantwoord worden in het jaar waarop deze betreking hebben, zijn opgenomen tegen 
uitgaafprijs. In deze kosten zijn tevens begrepen kosten wegens afboeking van voorraden tot lagere 
opbrengstwaarde. 
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Toelichting op balans 

Financiële vaste activa 

  31-12-2019 31-12-2018 

  
€ € 

Overige vorderingen (langlopend) 
    

Waarborgsommen 953 - 
      

Totaal 953 - 

Vorderingen 

  31-12-2019 31-12-2018 

  
€ € 

Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto 1.500 1.850 
Overige vorderingen 130 105 

Overlopende activa 
    

Vooruitbetaalde huur 953 - 
      

Totaal 2.583 1.955 

Liquide middelen 

  31-12-2019 31-12-2018 

  
€ € 

Banktegoeden 
    

Triodos Bank, rekening-courant 54.047 106.205 
Triodos Bank, spaarrekening 83.000 73.000 
ASN Bank, spaarrekening 134.737 124.416 
Paypal, rekening-courant 1.693 607 
Buckaroo rekening 526 - 

Totaal 274.003 304.228 
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Eigen vermogen 

  31-12-2019 31-12-2018 

  
€ € 

Continuïteitreserve 172.804 155.861 
Bestemmingsreserve Repair Café Nederland 19.642 19.642 

Totaal 192.446 175.503 

Continuïteitreserve 2019 

  
€ 

Stand 1 januari 155.861 
Resultaat bestemming 16.943  

172.804 

Mutaties bestemmingsreserves - 

Stand 31 december 172.804 

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 € 227.200 
betekent. 
  

Bestemmingsreserve Repair Café Nederland 2019 

  
€ 

Stand 1 januari 19.642 
Mutatie boekjaar - 

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 

  31-12-2019 31-12-2018 

  
€ € 

Overlopende passiva 
    

Vooruitontvangen baten 11.300 47.225 
      

Totaal 11.300 47.225 
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Kortlopende schulden 

  31-12-2019 31-12-2018 

  
€ € 

Leveranciers en handelskredieten 1.961 293 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 
    

Loonheffing- en premies 2.816 2.856 

Overlopende passiva 
    

Nog te betalen accountantskosten 7.118 3.509 
Vooruitontvangen baten 56.050 66.425 
Reservering vakantiegeld 3.390 3.374 
Nog te betalen overige bedragen 708 6.998 
Vooruitgefactureerde bedragen 1.750 - 

  69.016 80.306 

Totaal 73.793 83.455 
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Toelichting op staat van baten en lasten 

Baten en brutomarge 

  2019 2018 

  
€ € 

Baten 
    

Subisidie Stichting Doen 25.000 30.000 
Subsidie Stichting Adessium 35.000 40.000 
Subsidie Dioraphte 35.000 - 
Sponsoring Vinci Energies 11.300 - 
Donaties bedrijven en organisaties 22.455 29.501 
Donaties particulieren 5.980 1.882 
Opbrengsten informatie- en promotiemateriaal 33.749 30.337 
Opbrengsten lezingen 800 750 
Bijdrage jubileum 79.599 - 
Overige baten 5.600 200 

Som der bedrijfsopbrengsten 254.483 132.670 

Brutomarge (brutobedrijfsresultaat) 254.483 132.670 

Personeelskosten 

  2019 2018 

  
€ € 

Lonen en salarissen 78.373 77.998 
Sociale lasten 14.679 14.304 

Totaal 93.052 92.302 
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Overige bedrijfskosten 

  2019 2018 

  
€ € 

Overige personeelsgerelateerde kosten 
    

Vertaalwerkzaamheden 9.792 7.643 
Verzuimverzekering 3.080 1.830 
Reiskostenvergoeding 1.014 697 
Kosten salarisadministratie 411 242 
Kantinekosten 170 98 
Overige personeelskosten 197 - 

  14.664 10.510 

Huisvestingskosten 
    

Huur en servicekosten 8.253 7.943 
Overige huisvestingskosten 92 - 

  8.345 7.943 

Verkoopkosten 
    

Automatiserings- en websitekosten 9.154 6.194 
Reclame- en advertentiekosten 4.954 - 
Representatiekosten 26 - 
Overige verkoopkosten 5.199 3.582 

  19.333 9.776 

Kantoorkosten 
    

Vracht- en verzendkosten 1.147 808 
Communicatiekosten 795 798 
Kantoorartikelen 154 21 

  2.096 1.627 

Algemene kosten 
    

Ontwikkelingskosten Reparatiemonitor 21.835 30.956 
Accountantskosten 8.570 3.509 
Orginisatorische kosten - 3.415 
Kosten landelijke Repair Café dag - 3.098 
Kosten jubileum 66.138 - 
Verzekeringen 1.443 1.361 
Boetes 50 - 
Bankkosten 988 332 
Overige algemene kosten 1.019 434 

  100.043 43.105 

Totaal 144.481 72.961 
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Financiële baten en lasten 

  2019 2018 

  
€ € 

Rentebaten banken - 65 
Rentebaten andere partijen -7 - 

Financiële baten en lasten (saldo) -7 65 
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Overige toelichtingen 

Werknemers 

Gemiddeld aantal werknemers over periode 2019 2018 

  
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 stichting werkzaam (2018: 2 
personeelsleden (1,5 FTE)). 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Begin 2020 werd de wereld geconfronteerd met het coronavirus, dat in maart leidde tot een 
wereldwijde crisis die ook Stichting Repair Café International raakt. Sinds half maart zijn alle 
repareerbijeenkomsten afgelast en worden nauwelijks nog nieuwe startpakketten besteld in de 
webshop van Repaircafe.org. Op het moment van verschijnen van deze jaarrekening kan het bestuur 
nog niet inschatten in hoeverre de coronacrisis de continuïteit van de stichting op de langere termijn 
in gevaar zal brengen. Het lijkt echter onvermijdelijk dat er bepaalde gevolgen zullen zijn voor het 
werk van de stichting. Het bestuur houdt rekening met een vermindering van de eigen inkomsten, 
waardoor in 2020 zal moeten worden bezuinigd. 

Ondertekening 

Amsterdam,  

Naam Handtekening 

   
J.M. van der Zanden 

 

V.R.M. Leusink 
 

A.G. Schuurman 
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