Financieel publicatierapport
Jaren 2015-2016
Jaarverslag Stichting Repair Café Teylingen (SRCT) 2015-2016 (lang eerste
boekjaar)
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
Nicole La Croix (t/m 19-12-2016)
Marianne Waasdorp (sinds vanaf 20-12 2016)

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 m 2, 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.
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 2015-206 hebben we een aantal speciale donaties mogen ontvangen
van:
Coöperatiefonds Rabo Bank Duin en Bollenstreek;
Welzijn Teylingen;
PCI Pancratius;
Meerlandenfonds;
Een buurtbewoner (wil anoniem blijven).
Overzicht baten en lasten 2015-2016
Baten
€ 2.000,00
€ 4.034,55
€ 9,20
€ 500,00
€ 0,72
€ 560,55
€ 357,60
€ 7.462,62

Lening/cash flow
Donaties
Overige donaties
Project Veilig Fietsen
Rente spaarrekening
Cash (vrijwillige bijdragen)
Verkoop
Totaal baten

Lasten
-€ 429,55
-€ 50,00
-€ 1.550,46
-€ 1.049,64
-€ 1.000,00
-€ 181,02
-€ 432,66
-€ 497,48
-€ 228,79
-€ 84,04
-€ 25,60
-€ 746,19
€ 6.275,43

Folders en flyers
KVK inschrijving
Opstartkosten 2015: gereedschap & consumables
Opstartkosten 2015: (notaris, netwerk registratie etc.)
Cash flow deel terugbetaling
Consumpties (koffie, koekjes e.d.) bijeenkomsten e.d.
Project Veilig Fietsen / fietsonderdelen
Vaste lasten Hortusplein
Eerste deel voorzieningen brandveiligheid
Bankkosten
Diverse onderdelen voor reparaties
Opknappen pand Hortusplein *)
Totaal Lasten

*) Bij het opknappen en inrichten van het pand hebben we de investeringen tot op
het absolute minimum kunnen houden door materialen en gebruiksartikelen te
hergebruiken die reeds waren weggegooid alsook gebruik te maken van
materialen die zijn ingebracht door buurtbewoners of verkregen door te lobbyen.
Een aanzienlijk gedeelte van het benodigde gereedschap voor project “JoJo” is
geschonken door een tweetal stichtingen maar ook ingebracht door
buurtbewoners.
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Toelichting:
De stichting is begonnen met niets. In 2015 kregen we een set basisgereedschap
in bruikleen van Stichting Welzijn
Teylingen. Additionele investeringen in
verbruiksgoederen en aanvullend gereedschap was noodzakelijk.
Er gaan diverse standaard kosten gemoeid met de inschrijving van de stichting
waaronder de notariskosten, KVK kosten alsook netwerk inschrijvingskosten.
Ook voor de bijeenkomsten diende we te zorgen voor een drankje en een koekje.
Om naamsbekendheid te verkrijgen en aan te kondigen dat we bestonden, diende
geïnvesteerd te worden in foldermateriaal.
Sinds augustus 2016 beschikt SRCT over een eigen pand tot januari 2019. Dit
pand zal bijdragen aan het kunnen realiseren van de stichting haar doelstelling. Zie
meer informatie in het beleidsplan 2017-2018.
Op het moment dat we echter het pand konden betreden aan de Hortusplein te
Sassenheim, bleek dat dit pand volledig door vandalen was gestript. Iedere gram
koper
was
verwijderd,
electriciteitsdozen,
de
electriciteitsverdeelkast,
waterpijpleidingen, de electriciteitsverdeelkast alsook de watermeter en alle
verlichtingmodules waren ontvreemd. Hierbij waren plafonds en wanden
beschadigd. Al dit herstellen betekent naast heel veel manuren ook investering in
materialen. Dit is voor een deel gereflecteerd in de lasten over 2016.
Cashflow

Totaal inkomsten

€ 6.544,47
€ 918,15
€ 7.462,62

Totaal uitgaven

-€ 4.000,03
-€ 724,94
-€ 4.724,97

Resultaat

€ 2.737,65
-€ 1.550,46
€ 1.187,19

Bank Credit
Cash Credit

Bank Debit
Cash Debit

Delta inkomsten & uitgaven
Openstaande schuld

In kas 31-12-2016
Op de bank 31-12-2016
Kas totaal
Openstaande schuld
Resultaat
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€ 193,21
€ 2.544,44
€ 2.737,65
-€ 1.550,46
€ 1.187,19
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