
 JAARREKENING STICHTING REPAIR CAFÉ DEN HAAG 2013 

De  Stichting Repair Café Den Haag is opgericht op 29 oktober 2013. Het eerste boekjaar loopt van 29-
10-2013 tot 31-12-2013.

Repair Café Den Haag is gestart door het Haags Milieucentrum (HMC) in oktober 2011. Het HMC 
heeft de totale fooienopbrengst tot de oprichting van de Stichting aan de Stichting beschikbaar gesteld 
(€1007,06). Tevens heeft het HMC de oprichtingskosten voor haar rekening genomen ( €544,44 direct 
betaald door HMC), het tot dusverre gebruikte gereedschap, vlag e.d. overgedragen en een bijdrage 
geleverd aan de kosten van een bankrekening voor het eerste jaar (€75,-), derhalve bedroegen de 
liquide middelen bij oprichting van de stichting €1082,06.
De fooien opbrengst in 2013 na oprichting van de stichting bedraagt €92,30.

Aan de Stichting i.o. is een subsidie met een maximum van €2500,- toegekend door het 
Stimuleringsfonds van de Rabobank. Het doel van de subsidie is het organiseren van Regiodagen en 
aanschaffen van gereedschap en materialen. De subsidie is beschikbaar tot 31 december 2014.
In het  gebroken boekjaar 2013 had de Stichting een vordering op de subsidieverstrekker ten bedrage 
van €401,13 van de hierboven genoemde € 2.500,-. De stichting beschikt per 9 januari 2014 over een 
eigen bankrekening, derhalve konden de vorderingen bij de subsidiegever pas in 2014 worden 
ingediend.

Afschrijvingen gereedschap vinden 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. 

Een totaal van €20,- van de kosten van de Regiodag is niet invorderbaar bij de subsidieverlener 
(telefoonkosten en niet-gespecificeerde consumpties RevSpace, gastheer van de Regiodag).

Den Haag, april 2014
Huib van de Donk, penningmeester SRCDH
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Stichting Repair Café Den Haag – BALANS 

ACTIVA oprichting

31-12-2013 29-10-2013

Vaste Activa

gereedschap 236,11 250,00

aangeschaft 85,20

Vlottende Activa

vorderingen en overlopende activa:

debiteuren 401,13

Liquide middelen 

fooien, bijdrage bankrekening 2014 1174,36 1082,06

1896,80 1332,06

PASSIVA

Stichtingsvermogen 1475,67 1332,06

Kortlopende schulden

crediteuren 421,13

1896,80 1332,06

Toelichting:
Aanschaf adereindhulstang, opbergbakken, EHBO   85,20
Afschrijving 2 maanden/3 jaar van €250   13,89
Debiteuren 31-12-2013
regiodag 311,94
materialen     3,99
gereedschap etc.   85,20
totaal 401,13
Crediteuren 31-12-2013
regiodag 311,94
regiodag niet invorderbaar   20,00
(verbruiks)materialen   89,19
totaal 421,13
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Stichting Repair Café Den Haag   –    exploitatierekening
 29-10 / 31-12-2013

BATEN 2013

subsidie Regiodag (debiteur) 311,94

verbruiksmaterialen (debiteur) 3,99

materialen (debiteur) 85,20

eigen inkomsten fooien 92,30

overdracht door HMC kosten notaris 544,44

SOM der BATEN 1037,87

LASTEN

oprichting stichting notaris 544,44

overige lasten regiodag 311,94

regiodag niet invorderbaar 20,00

verbruiksmateriaal 3,99

afschrijving 13,89

SOM der LASTEN 894,26

Exploitatiesaldo 143,61
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