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Voorwoord 
 
5,5 jaar geleden was het Repair Café Bussum niet veel meer dan een idee, geopperd door een paar mensen uit de 
Milieuraad Bussum. Inmiddels zijn we met 30 enthousiaste vrijwilligers en een organisatie die staat. We hebben 
voor de dagelijkse organisatie: een communicatieteam, een organisatiecomité, een gastvrouwen- en 
reparateurenoverleg en een jaarlijks uitje. Al met al een soepel georganiseerd ‘bedrijf’.  
 
We zijn trots op hetgeen bereikt is. We mogen wel zeggen dat het Repair Café Bussum inmiddels zijn sporen heeft 
verdiend als organisatie die zijn steentje bijdraagt aan lokale duurzaamheid.  
 
De waardering voor ons werk, bleek ook bij de viering van ons eerste lustrum op 14 oktober 2018, waar vele 
Bussummers, vaste bezoekers en sponsors, ons 5-jarig bestaan met ons hebben meegevierd onder het genot van 
een drankje, hapje en muziek. Natuurlijk was ook onze burgervader, Han ter Heege, van de partij. De 
burgemeester opende het lustrum door het door knippen van een elektriciteitsdraad waarna de stroom geheel 
volgens de verwachting uitviel. De vrijwilligers werden volledig verrast door de uitreiking van het ‘Groene Lintje’ 
door Groen Links, waar ook een grote blijk van waardering uit valt af te lezen. 
  
Ook het vrijwilligersuitje op zondag 15 oktober was dit jaar extra feestelijk vanwege het lustrum. De dag begon 
met een tocht met een fluisterboot over het Naardermeer. Een speurtocht door Naarden, Naarden-Vesting en 
Bussum bracht ons bij de broedplaats in Bussum. Hier hebben we in een heerlijk najaarszonnetje genoten van een 
late lunch.  
 
We kijken terug op een geslaagd lustrumweekeinde waarin de ‘gemeenschap’ voelbaar en zichtbaar is en waaraan 
vele handen hebben bijgedragen. 
 
De lustrumviering is mogelijk gemaakt door gulle bijdrage van sponsors. We zijn Notariskantoor Doude van 
Troostwijk, MTH Accountants, Rabobank en Le Perron zeer erkentelijk voor hun bijdragen. Ook de extra 
inspanningen van vrijwilligers en de muzikale sponsoring van trio Timarido hebben van dit lustrum een 
gedenkwaardig feest gemaakt.  
 
De keuze die we in 2016 gemaakt hebben om elke tweede zaterdag van de maand (behalve de zomervakantie) een 
Repair Café te organiseren blijkt nog steeds een goede keuze. De bezoekersaantallen zijn stabiel, terwijl we nog 
steeds nieuwe gezichten zien. Ook is er door deze keuze óók ruimte gebleven voor nieuwe ideeën. 
 
We kunnen spreken van een blijvend  succes van het Repair Cafe Bussum. Het enthousiasme, de inzet en vooral 
ook de stabiliteit van de groep vrijwilligers zijn daar de belangrijkste factoren in!  
 
 Lidwien van de Ven – voorzitter 
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Elf Repair Café bijeenkomsten 
In 2017 zijn in totaal 11 reguliere Repair Cafés georganiseerd op verschillende locaties: Denksportcentrum Bussum, 

voormalig klooster De Mariënburg tijdens de Groenteclubmarkt en het Apostolisch Genootschap.   

Doelstellingen voor 2017 zijn grotendeels behaald 

 Door de stabiele bezoekersaantallen en hun reacties kan geconstateerd worden dat het Repair Café haar 
positie heeft bestendigd.  

 De doelstelling om een efficiencyslag is gemaakt door samenwerking met het Denksportcentrum Bussum 
in combinatie met een vaste dag in de maand. Het Denksportcentrum Bussum is sinds 2014 de vaste 
locatie van het Repair Café Bussum.  

 De doelstelling om door middel van scholing een professionaliseringsslag te maken heeft gestalte 
gekregen door ‘on the job’ training van vrijwilligers. Daarnaast wordt jaarlijks de landelijke Repair Café 
Dag Nederland/Vlaanderen bezocht, waar via workshops verschillende technische en organisatorische 
aspecten van Repair Cafés onderwerp zijn.  

 Er is een it deskundige/website beheerder bij het Repair Café betrokken. Het plan was om een 
bezoekersbestand op te zetten. Dit is, vanwege drukte bij inschrijving bij binnenkomst van bezoekers, nog 
niet van de grond gekomen.  

 Onderzoek naar samenwerking met andere lokale organisaties zoals de kringloopwinkel en De 
Broedplaats is onder de aandacht.  

 De belangrijkste succesfactor van Repair Café Bussum is het team, de vrijwilligers. Daarom willen we tijd 
en aandacht besteden aan deze enthousiaste mensen. Gedurende de Repair Cafés is ruimschoots aan 
deze doelstelling gewerkt. Oor en aandacht voor persoonlijke belevenissen en wensen én een kosteloze 
koffie en lunch. Ook buiten de bijeenkomsten hebben we aandacht besteed aan vrijwilligers o.a. door 
verzorgen van juiste en tijdige informatie over het Repair Café (data, locatie, specifieke onderwerpen) via 
diverse kanalen (e-mail, telefoon, facebook, website, radio) zodat iedereen op de hoogte is van hetgeen 
speelt bij het Repair Café. Daarnaast hebben we een (bedank) uitje georganiseerd voor de vrijwilligers.  

 De doelstelling was om in 2017 de vrijwilligerspoule uit de bouwen. Ondanks onze beperkte activiteiten 
op dit terrein is de poule uitgebreid met een aantal enthousiaste reparateurs en gastvrouwen die zich 
spontaan hebben aangesloten na het Repair Café bezocht te hebben.  
 

Beperkt gerealiseerd: 

 De samenwerking met groepen Bussumers en maatschappelijke organisaties om de sociale cohesie te 
versterken is slechts in beperkte mate gerealiseerd. Op individueel niveau is deze doelstelling behaald 
doordat mensen met een  achterstand op de arbeidsmarkt tot onze vrijwilligerspoule zijn toegetreden, op 
organisatieniveau is deze samenwerking niet gerealiseerd.   

 Uitbouwen van de educatieve karakter van het Repair Café door het verzorgen van techniek lessen aan 
scholen heeft dit jaar niet plaats gevonden.  
 

Publiciteit 
Voorafgaand aan elk Repair Café: 

 Worden persberichten gestuurd naar lokale media; 

 Aankondigingen geplaatst in online agenda’s, op de website en facebookpagina; 

 Posters verspreid in openbare ruimtes. 

 Regelmatig krijgt ons Repair Café 
 
Externe contacten 

 Met organisatoren van andere Repair Cafés in Nederland; 

 Regionaal overleg Repair Cafés het Gooi; 

 De gemeente Gooise Meren, zowel bestuurlijk als uitvoerend; 

 Maatschappelijke organisaties zoals kerkgenootschappen, Versa Welzijn, Amaris, De Broedplaats, Samen 
Sneller Duurzaam.  

 Stichting Repair Café Nederland. 
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Interne organisatie 

 Repair Cafe Bussum is een Stichting. Met als bestuursleden Lidwien van de Ven (voorzitter), Petra Olgers 
(secretaris), Freek Vos (penningmeester) en Philip Leenman (algemeen lid). Stichting Repair Café Bussum 
staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 852954323.  

 Remy van Baal is per 1 januari 2017 uit het bestuur getreden. Philip Leenman is per 18 april 2017 
toegetreden tot het bestuur. De overige bestuursleden dienen op termijn ook uit te treden aangezien de 
bestuurstermijn verstreken is. De inspanningen om ook andere leden te vervangen heeft tot dusver 
onvoldoende resultaat gehad.  

 Het Repair Café draait geheel op vrijwilligers, van naaister tot fietsenmaker, en van reparateur tot 
gastvrouw, alsmede de bestuurders van de stichting. Wij zijn daarom zeer verheugd dat het 
vrijwilligersteam ondanks een enkele opzegging nog steeds groeit.  

 Het bestuur vergadert een keer per jaar (vaststellen jaarrekening en penningmeester charge verlenen en 
vaststellen begroting); 

 Het organisatie comité komt twee maal per jaar bijeen: éénmaal aan eind van het jaar en éénmaal voor de 

zomervakantie. 

 Om iedereen op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de organisatie wordt: 
o Voorafgaand aan een Repair Café een e-mail gestuurd naar alle vrijwilligers; 

o Achteraf een nieuwsbrief per e-mail verstuurd en informatie geplaatst op de facebookpagina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


