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Voorwoord
Een verschijnsel die niemand verwachtte, heeft afgelopen jaar het maatschappelijk leven behoorlijk stil gelegd. De
COVID pandemie heeft ons in maart 2020 gedwongen tot het minimaliseren van contacten en thuiswerken. Voor
het Repair Cafe Bussum betekent dit dat bijeenkomsten niet langer fysiek georganiseerd kunnen worden. Vanaf
maart 2020 tot op heden (maart 2021) zijn geen Repair Cafe bijeenkomsten georganiseerd.
Nadat we van de schok bekomen waren hebben we mogelijkheden onderzocht om het Repair Cafe toch te openen,
met inachtneming uiteraard van de corona-maatregelen. Diverse opties zijn de revue gepaseerd waaronder een
brengservice in het Denk Sport Centrum. Geen van deze opties bleek haalbaar. Diverse redenen lagen hieraan ten
grondslag: risico op besmetting bij de vrijwilligers die vrijwel allen kwestbaar zijn en de organisatie op locatie.
Uiteraard staat gezondheid voorop. Om die reden hebben we besloten het Repair Cafe tijdelijk te sluiten. Er zijn
diverse momenten geweest waarop het virus minder besmettelijk leek, zoals in de zomer periode. Dit bleek steeds
van korte duur. Uiteindelijke hebben we na maart 2020 geen repaircafes meer kunnen organiseren.
Eind december 2020 is een repareerservice in het leven geroepen die begin 2021 van start is gegaan. Klanten
kunnen via de facebookpagina van het Repair Cafe een formulier invullen. De kapotte apparaten worden door een
klein groepje vrijwilligers gerepareerd.
Ondanks de corona perikelen hebben we ook dit jaar een vrijwilligers uitje georganiseerd. We hebben Corona
proof bij een van de vrijwilligers genoten van koffie en taart.
Daarnaast hebben we contact gehouden met de vrijwilligers via email en facebook. Zieke vrijwilligers zijn thuis
bezocht. Ook hebben we een kerstattentie naar alle vrijwilligers gestuurd.
Een enkele vrijwilliger heeft bedankt vanwege ziekte. Er zijn ook nieuwe vrijwilligers bijgekomen. We zijn nog
steeds met een grote club van 30 enthousiaste vrijwilligers en een organisatie die staat. We hebben voor de
dagelijkse organisatie: een communicatieteam, een organisatiecomité, een gastvrouwen- en reparateurs overleg
en een jaarlijks uitje. Al met al een soepel georganiseerd ‘bedrijf’.
We zijn trots op hetgeen bereikt is ondanks de COVID-pandemie.
Het Repair Café Bussum heeft naast lokale activiteiten ook een bijgedrage geleverd aan de Landelijke Repair Cafe
organisatie en de internationale organisatie (online event 24 februari jl). We hebben de landelijke organisatie
advies gegeven en een bijdragen geleverd aan communicatie over het Repair Cafe in de media (fiancieel Dagblad).
Op dit moment is niet bekend waneer het Repair Cafe Bussum weer open kan. Tot die tijd blijft de repareer service
actief en blijven we actief communiceren naar vrijwilligers. We hebben vertrouwen in de veerkracht en
enthousaisme van onze vrijwilligers. Ook verwachten we dat er veel apparaten wachten gerepareerd te worden.
Lidwien van de Ven – voorzitter

Drie Repair Café bijeenkomsten
In 2020 zijn in totaal 3 reguliere Repair Cafés georganiseerd bij het Denk Sport Centrum
Doelstellingen voor 2020 zijn ten dele behaald





Het Repair Cafe heeft haar psoitie bestendigd. Dit komt niet door bezoekersaantallen, maar door het
eerder behaalde succes. De naamsbekendheid van het repair Cafe is groot.
We hebben beperkt gewerkt aan onze prefessionalisering vanwege het beperkt aantal bijeenkomsten.
Samenwerking met andere lokale organisaties heeft onze aandacht
De belangrijkste succesfactor van Repair Café Bussum is het team, de vrijwilligers. Daarom willen we tijd
en aandacht besteden aan deze enthousiaste mensen. Dit hebben we afgelopen jaar in beperkate mate
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kunnen realiseren. We hebben online contact gehouden (e-mail, telefoon, facebook, website), een
koffieochtend georganiseerd en een kerstgeschenk langsgbracht.
Repair Café Bussum is vertegenwoordigd in landelijke Repair Café overleg. Er is veel contact geweest met
de landelijke organisatie en andere Repair Cafes over sluiten/open gaan.
Daarnaast is gecontinueerd:
 Aan de doelstellingen van de landelijke vereniging dragen we op twee manieren mee: deelname aan
Landelijke Repair Monitor (sinds 2018)
 Repair Cafe Bussum draagt bij aan het professionaliseren van de reparaties van apparaten door het
vergroten van de doelmatigheid van de reparaties door onderlinge training en door het verbeteren
van het handboek met de belangrijkste reparaties.

Beperkt gerealiseerd:
 De samenwerking met groepen Bussumers en maatschappelijke organisaties is dit jaar beperkt.
 Uitbouwen van de educatieve karakter van het Repair Café door het organiseren van workshops voor
vrijwilligers van onze eigen Repair Café en andere Repair Cafés in de regio was vanwege Corona niet
mogelijk.
 Vervangen van bestuurders is ook dit jaar niet gerealiseerd ondanks inspanningen. Wel treedt een
bestuurslid af.
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 verzoeken voor interviews voor de lokale en landelijke media.

Onze website wordt continu aangepast qua structuur en content. Dit jaar is er de online repareersrevice er te
vinden.
Externe contacten
 Met organisatoren van andere Repair Cafés in Nederland;
 Regionaal overleg Repair Cafés het Gooi op het gebied van training en workshops;
 De gemeente Gooise Meren, zowel bestuurlijk als uitvoerend;
 Maatschappelijke organisaties zoals kerkgenootschappen, Versa Welzijn, Amaris, De Broedplaats, Samen
Sneller Duurzaam en de Groene Afslag.
 Stichting Repair Café Nederland.
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.
 Aangezien drie bestuursleden reeds twee termijnen zitting hebben in het bestuur, wordt naarstig gezocht
naar nieuwe bestuursleden. De inspanningen om bestuursleden 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 decharge verlenen
en vaststellen begroting);
 Het organisatie comité komt twee maal per jaar bijeen: éénmaal aan eind van het jaar en éénmaal voor de
zomervakantie. Een afvaardiging van het bestuur is hierbij aanwezig.
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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 Bij aanvang van elk Repair Cafe wordt het openingswoord gebruikt voor mededelingen, vragen,
laatste nieuws en overige informatie.
o Achteraf een nieuwsbrief per e-mail verstuurd en informatie geplaatst op de facebookpagina.
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