Jaarrekening
Stichting
Repair Café
Den Haag
2014

De Stichting Repair Café Den Haag is opgericht op 29 oktober 2013. Het eerste volledige boekjaar
loopt van 1-1-2014 tot 31-12-2014 en wordt hieronder toegelicht.
De Stichting heeft in 2014 aan fooien €692,43 en donaties van vrienden €275 ontvangen.
Uitgaven aan gereedschap, verbruiksartikelen en opbergmateriaal, met een totaal bedrag van
€1137,28, zijn dit jaar voor het laatst betaald uit het Stimuleringsfonds van de Rabobank. Dit bedrag
bestaat voor €644,54 uit gereedschapsets die aan reparateurs zijn overgedragen met de afspraak de
sets telkens mee te nemen naar de repair cafés. De gereedschapsets zijn volledig afgeschreven.
Afschrijving van gereedschap vindt plaats op basis van een derde van de boekwaarden en zijn na
drie jaar volledig afgeschreven. Gereedschap wordt geacht aangeschaft te zijn op het einde van het
boekjaar.
Verbruiksmaterialen worden direct afgeschreven.
De debiteuren (€60,37) zijn voor het grootste deel vorderingen op het Stimuleringsfonds.
De toename in het stichtingsvermogen (bijna €400) bestaat hoofdzakelijk uit aangeschaft
gereedschap zoals een naaimachine. De stichting beschikt nu – met dank aan het Stimuleringsfonds
van de Rabobank en de Vrienden van de Stichting – over voldoende, goed gereedschap en
verbruiksmaterialen.
De liquide middelen zijn in 2014 niet afgenomen. Mede gezien de boven geschetste gereedschap
voorraad heeft de Stichting een goede uitgangssituatie om een periode zonder subsidie, maar met de
Vrienden in te gaan.

Den Haag, februari 2015
Huib van de Donk, penningmeester SRCDH
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Stichting Repair Café Den Haag – Balans 2014
ACTIVA
31-12-2014

31-12-2013

gereedschap

214,21

236,11

aangeschaft

426,84

85,2

debiteuren

60,37

401,13

Liquide middelen

1181,45

1174,36

Totaal

1882,87

1896,80

7,95

421,13

Stichtingsvermogen

1874,92

1475,67

Totaal

1882,87

1896,80

Vaste Activa

Vlottende Activa
vorderingen en overlopende activa

PASSIVA
Kortlopende schulden
crediteuren

Stichting Repair Café Den Haag –

exploitatie rekening 2014

BATEN

2014
subsidie

overige inkomsten

materialen (ontvangen)

1137,28

debiteuren

60,37

fooien

692,43

vrienden

275,00

SOM der BATEN

2165,08

LASTEN
crediteur

verbruiksartikel

7,95

afschrijvingen

gereedschap

107,10

overige lasten

verbruiksartikelen

123,52

gereedschapssets

644,54

catering, borrel

271,12

bankkosten

76,77

handleiding Senseo

10,00

lid netwerk RC NL

50,00

deelname RC-NL

19,60

vervoer materiaal
sleutels

111,23

kado organisatoren

86,07

25 RC kaarsen

187,25

Printkosten HMC

70,68

SOM der LASTEN

1765,83

Exploitatie saldo

399,25

