Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Repair Café International

Nummer Kamer van
Koophandel

3 4 3 8 3 9 3 0

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Linnaeushof 94

Telefoonnummer

0 6 2 0 9 9 0 3 9 2

E-mailadres

info@repaircafe.nl

Website (*)

https://www.repaircafe.org

RSIN (**)

8 2 2 1 1 0 0 1 5

Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

wereldwijd

Aantal medewerkers (*)

1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

4

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

van der Zanden, Johanna Maria

Secretaris

Leusink, Victor Rutger Martijn

Penningmeester

Schuurman, Abraham Gilles

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Stichting Repair Café wil repareren terugbrengen als normale activiteit in ons dagelijks
leven en daarmee de circulaire economie bevorderen. De stichting stelt zich ten doel:
a. het Repair Café-concept te promoten, verspreiden en beschermen, op zo een
manier dat het concept internationaal herkenbaar is en blijft;
b. repareren op een moderne manier terug te brengen in de lokale samenleving;
c. reparatiekennis te behouden en verspreiden;
d. de sociale cohesie in de lokale samenleving te bevorderen door te stimuleren dat
buurtgenoten met verschillende achtergronden met elkaar in contact komen op
inspirerende en laagdrempelige bijeenkomsten rond het thema repareren;
e. alle verdere handelingen te verrichten die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

In de periode 2020-2025 voert Stichting Repair Café International een strategisch
meerjarenplan uit waarmee zij zich op vier manieren inzet voor het bereiken van haar
doelen:
A. door bij te dragen aan de uitrol van zogeheten circulaire ambachtscentra, met
daarin een structurele repareercomponent;
B. door het Repair Café-concept te verbreden en verdiepen en er op die manier
nieuwe – en ook jongere – doelgroepen mee te bereiken en activeren;
C. door zich in te zetten voor de verzameling en analyse van repareerdata;
D. door de bestaande Repair Cafés wereldwijd te blijven ondersteunen en nieuwe te
helpen opstarten.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting is afhankelijk van subsidies en donaties van overheden, bedrijven,
organisaties en particulieren.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De inkomsten worden besteed aan het uitvoeren van de kerntaken. Uit de inkomsten
worden het salaris van de directeur betaald en de kosten voor de inzet van freelance
medewerkers. Tevens huurt de stichting een eenvoudige kantoorruimte en maakt zij
kosten voor ontwikkeling en beheer van haar websites Repaircafe.org en
RepairMonitor.org. Daarnaast heeft de stichting de normale kosten van een kleine
professionele organisatie. De stichting houdt (op een spaarrekening) een
continuïteitsreserve aan van minimaal eenmaal de jaarlasten.

https://www.repaircafe.org/stichting/

Het bestuur van Stichting Repair Café International staat een kostenbewuste aanpak
voor. Het hanteert daarbij de volgende uitgangspunten voor het beloningsbeleid:
• Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel worden
reiskosten (ivm het bijwonen van vergaderingen) vergoed op basis van tweede klas
openbaar vervoer, of € 0,19 per autokilometer.
• De stichting werkt met ongeveer vijf betaalde medewerkers. Een daarvan (de
directeur) is in dienst, de overige zijn zzp'ers. Met alle medewerkers zijn schriftelijk
afspraken gemaakt over te besteden uren en over een niet-commercieel uurtarief. Alle
afspraken met medewerkers worden door het bestuur vastgesteld. Het beleid wordt
periodiek geëvalueerd.
• Vrijwilligers die terugkerende activiteiten voor de stichting uitvoeren, kunnen indien
gewenst aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding conform de wettelijke
voorschriften op dit gebied.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.repaircafe.org/stichting/
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

265.582

277.593

Passiva

265.582

277.593

Immateriële vaste activa

€

-

€

Continuïteitsreserve

€

224.162

€

172.807

Materiële vaste activa

€

-

€

Bestemmingsreserve

€

19.642

€

19.642

Financiële vaste activa

€

953

Herwaarderingsreserve

€

€

0

Overige reserves

€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

€

953

€

0

€
€

10.135

254.494

€

+

274.003

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

0

https://www.repaircafe.org/stichting/

+
€

0

0

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

11.300

Kortlopende schulden

€

21.778

€

69.013

Totaal

€

0

€

0

0

+
€

€

+

2583

€

0

€

€

€

€

Totaal

+

+
€

0

+

+

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

€

€

+
€

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

€

Saldo van baten en lasten

€

€

Lasten

+

+

+

€

Som van de baten

+

€

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.repaircafe.org/stichting/

https://www.repaircafe.org/stichting/

