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Jaarverslag Stichting Repair Café Teylingen (SRCT) 2017
Algemeen:
Naam van de instelling: Stichting Repair Café Teylingen
RSIN/fiscaal nummer: 855568495
KvK-nummer:
64213293
Bezoeklocatie:
Hortusplein 14, 2171 GZ Sassenheim.
Bestuursleden
Bestuursvoorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Stan van Gemert
Lisa de Blok
Marianne Waasdorp

Contactgegevens:
Stan van Gemert
stan@repaircafe-teylingen.nl
06-33230299
Organisatie gegevens:
Internetadres
:
Facebookadres
:
E-mailadres
:
Bankrekening
:

http://www.repaircafe-teylingen.nl
https://www.facebook.com/rcteylingen
info@repaircafe-teylingen.nl
NL37 SNSB 0926 1791 60
t.n.v. Stichting Repair Café Teylingen

Historie
Stichting Repair Café Teylingen (SRCT) is opgericht op 28 september 2015 en is
gevestigd in de gemeente Teylingen.
19 september 2015 werd de eerste Repair Café bijeenkomst georganiseerd.
Sindsdien zijn maandelijks bijeenkomsten georganiseerd op verschillende locaties
in Teylingen.
Op 10 augustus 2016 heeft SRCT de sleutel ontvangen van het pand aan de
Hortusplein te Sassenheim. Dit pand, met een oppervlakte van 1.367 m2, heeft de
naam ontmoetingscentrum “de JoJo” gekregen. Hier worden een reeks
uiteenlopende activiteiten ontplooid waarbij duurzaamheid, activiteiten, ontmoeten,
kennisdelen en gezelligheid centraal staan. Hierbij is sprake van een multicultureel
ontmoetingscentrum waarbij jong “oud” ontmoet en mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt een kans wordt gebonden. Sindsdien is de samenwerking met andere
organisaties die zich inzetten voor de samenleving sterk uitgebreid.
Sinds 29 oktober 2016 worden de maandelijkse bijeenkomsten in “de JoJo”
georganiseerd.
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Financiën:
SRCT is een buurtinitiatief van de gemeente Teylingen. SRCT ontvangt geen
subsidie. We draaien louter en alleen op basis van de onvoorwaardelijke inzet van
onze vrijwilligers. De vaste lasten betalen we vanuit vrijwillige bijdragen van
bezoekers en vanuit fondsen die we zo nu en dan aanschrijven.
Speciale donaties:
In het jaar 2017 hebben we een aantal speciale donaties mogen ontvangen van:
Fonds1818;
Oranje Vereniging;
Welzijn Teylingen;
Een buurtbewoner (wil anoniem blijven).
Overzicht baten en lasten 2017
Baten
€ 7.035,37
€ 1.050,00
€ 2.928,78
€ 180,00
€ 1,55
€ 4.008,93
€ 271,00
€ 451,99
€ 15.927,62

Donaties
Overige donaties
Samenwerkingsverbanden
Externe dienstverlening
Rente spaarrekening
Cash (vrijwillige bijdragen en verkoop)
Opbrengsten uit recyclebaar materiaal
Cash (vrijwillige bijdragen RC bijeenkomsten)
Totaal baten

Lasten
-€ 1.550,47
-€ 3.296,30
-€ 516,62
-€ 2.695,53
-€ 383,27
-€ 193,32
-€ 368,15
-€ 928,55
-€ 737,41
-€ 93,40
-€ 89,78
-€ 10.852,80

Aflossen opstartkosten *)
Vaste lasten (water, energie en belastingen)
Projectkosten fietsen
Projectkosten pand en samenwerking **)
Projectkosten “ontmoeten door doen”
Projectkosten reparaties (onderdelen en tools)
Projectkosten t.b.v. gemeentevergunning
Projectkosten t.b.v. brandveiligheid
Consumptiegoederen ***)
Kosten fondsenwerven
Bankkosten
Totaal Lasten

*) De opstartkosten waren geleend. Er kan gedacht worden aan onder andere
notariskosten, KVK kosten, netwerk inschrijvingskosten, investeringen in
gebruiksmateriaal en gereedschap.
**) Opknappen en onderhoud van het pand “de JoJo” waaronder operatie
steenbreek, toiletten eerste etage, winterklaar maken pand (koudesluis, kachels
e.d.)
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***) Voor de bijeenkomsten wordt gezorgd voor een drankje en een koekje. Voor
onze vrijwilligers dienen we ook te zorgen voor koffie en thee. Hierbij is ook een
kerstbrunch als dank voor hun inzet bij inbegrepen.
Cashflow

Totaal inkomsten

€ 12.291,83
€ 4.460,92
€ 16.752,75

Totaal uitgaven

-€ 9.345,47
-€ 2.332,46
-€ 11.677,93

Resultaat

€ 5.074,82
€ 0,00
€ 5.074,82

Bank Credit
Cash Credit

Bank Debit
Cash Debit

Delta inkomsten & uitgaven
Openstaande schuld

In kas 31-12-2017
Op de bank 31-12-2017
Kas totaal
Bank en kas 31-12-2016
Resultaat
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€ 2.321,67
€ 5.490,80
€ 7.812,47
€ 2.737,65
€ 5.074,82
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