
  
Beleidsplan 2019 Stichting Repair Café Bussum 
 
 
Stichting 
Op 28 juni 2013 is bij notaris Doude van Troostwijk de Stichting Repair Café Bussum opgericht. De 
activiteit is daarmee van de Milieuraad Bussum overgeheveld naar deze stichting. Drie leden van de 
Milieuraad nemen zitting in het bestuur van de opgerichte stichting. Vanaf 1 juli 2013 voert de stichting 
een eigen administratie en rekening.  
De stichting heeft een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Repair Café Nederland.  
 
Het bestuur van Stichting Repair Café bestaat momenteel uit vier bestuurders. 
 
Doelstelling landelijk 
Stichting Repair Café wil repareren op een moderne manier terugbrengen in de lokale samenleving. Ze 
stelt zich ten doel om reparatiekennis te behouden en te verspreiden, en de sociale cohesie te 
bevorderen door buurtgenoten met verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te 
brengen in het kader van inspirerende en laagdrempelige bijeenkomsten. 
 
Doelstellingen voor 2019 
In het algemeen kan gesteld worden dat de doelstellingen voor 2019 grotendeels hetzelfde zijn als voor 
de jaren ervoor: 
 

 Allereerst de bestendiging van de gewaardeerde positie die het Repair Café inmiddels in Bussum 

heeft verworven. 
 

 Focus op corebusiness van het Repair Café: namelijk het repareren van spullen die anders 
weggegooid worden. In het verleden hebben we diverse uitstapjes (bijdrage aan 
duurzaamheidsmarkten, verzoeken voor een praatje etc. ) gemaakt naar andere activiteiten. In 
de praktijk blijkt dat dit een te grote aanslag doet op de inzet van de vrijwilligers.  
 

 Circa elf keer een Repair Café organiseren, waarin het repareren van kapotte spullen centraal 
staat. In de zomer is er een zomerstop. Tweemaal per jaar is het Repair Café elders op locatie, als 
er in het Denksportcentrum een andere activiteit gaande is. 

 

 Bijdrage leveren aan de lustrum viering van de Landelijke Repair Stichting wegens 10 jarig 
bestaan.  
 

 Professionalisering van de vrijwilligers zullen we door middel van scholing (intern en extern) 
realiseren en door deelname aan de jaarlijkse landelijke Repair Café Dag Nederland–Vlaanderen. 



 

 Afronden en ‘publiceren’ van Handboek Reparaties.  
 

 De succesfactor van Repair Café Bussum zijn onze mensen, de vrijwilligers. Daarom willen we tijd 
en aandacht blijven besteden aan deze enthousiaste mensen. Hieronder verstaan we ook een 
andere verdeling van de taken. Aangezien er meer Repair Cafés georganiseerd worden, wordt er 
vaker een beroep gedaan op de vrijwilligers. Er is in 2017 een roulatiesysteem opgezet met 
‘vrijwilligers van dienst’. In 2018 functioneerde dit redelijk. Doelstelling voor 2019 is uitbreiding 
van dit roulatiesysteem.  
 

 Het uitbouwen van de poule vrijwilligers. Dit zal niet gerealiseerd worden door meer tijd en geld 
te besteden, maar door enthousiasme tijdens Repair Cafés uit te stralen, door adequaat te 

reageren op verzoeken.  
 

 Het werven van nieuwe bestuursleden. 
 

 Het onderzoeken van nieuwe initiatieven zoals samenwerken met Bibliotheek Gooi en Meer, 
kringloopwinkels, Samen Sneller Duurzaam, De Broedplaats. 
 

 (Blijven) samenwerken met groepen Bussumers en maatschappelijke organisaties 
 

Hiernaast willen we in 2019 aandacht besteden aan de volgende onderwerpen (discussiepunten): 
 

 Het stimuleren van de onderlinge contacten tussen bezoekers door een andere indeling van het 
Repair Café of andere activiteiten. Hier is in januari een aanvang mee gemaakt. 

 Aandacht voor continuïteit: door meer Vrijwilligers Van Dienst (VVD’ers) ‘op te leiden’. Afgelopen 
jaar zijn helaas twee medewerkers met behoorlijk taakpakket ziek geworden. Dit had duidelijk 
zijn weerslag op de organisatie. Door de grootte van de organisatie en de structuur hebben we 
dit goed op kunnen vangen. Aandacht voor eventueel wegvallen van vrijwilligers blijft echter van 
belang.  

 
Voor meer informatie wordt verwezen naar onze website: http://repaircafebussum.nl en onze 
facebookpagina.  
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