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De  Stichting Repair Café Den Haag is opgericht op 29 oktober 2013. Het tweede 
volledige boekjaar loopt van 1-1-2015 tot 31-12-2015 en wordt hieronder toegelicht.

De Stichting heeft in 2015 aan fooien €6101 (2014  €692) en donaties en bijdragen van 
vrienden €425 (2014  €275) ontvangen. Daarnaast ontving de Stichting een eenmalige 
bijdrage van €25 van NL-Doet en €45 uit de verkoop van het tijdschrift Genoeg.

Gedurende dit jaar is er gereedschap uit de opslagplaats verdwenen waardoor het 
afschrijven lastiger is geworden. Navraag bij andere Repair Cafés leerde dat zij niet 
afschrijven (lees gereedschap wordt in een keer afgeschreven). Derhalve heeft het 
bestuur besloten alle aangeschafte materialen direct af te schrijven.

Mede door de volledige afschrijving – €758 – is het stichtingsvermogen met €236 
afgenomen.
De liquide middelen zijn met €405 toegenomen (na verrekening van debiteuren en 
crediteuren).

De stichting beschikt nu – met dank aan donateurs en de Vrienden van de Stichting – over
voldoende financiële middelen om het gereedschap aan te vullen en over een goede 
financiële buffer.

Den Haag, januari 2016
Huib van de Donk, penningmeester SRCDH
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1 Bedragen op hele euro's afgerond



Stichting Repair Café Den Haag – BALANS 2015

ACTIVA

31-12-2015 31-12-2014

Vaste Activa

gereedschap - 214,21

aangeschaft - 426,84

Vlottende Activa

vorderingen en overlopende activa:

debiteuren - 60,37

liquide middelen 1638,59 1181,45

 

1638,59 1882,87

PASSIVA

Stichtingsvermogen 1638,59 1874,92

Kortlopende schulden

crediteuren - 7,95

1638,59 1882,87



Stichting Repair Café Den Haag   –    exploitatie rekening
2015

BATEN 2015

debiteuren -

overige inkomsten Fooien 610,25

NL doet 25,00

verkoop Genoeg 44,85

vrienden 425,00

rente 5,12

SOM der BATEN 1110,22

LASTEN

crediteur -

verbruiksartikelen 18,00

afschrijven 757,86

catering, borrel 122,46

bankkosten 136,17

vervoer materiaal,
pasje 99,06

honing vrijwilligers 100,00

deelname landelijk 23,50

website 60,50

printkosten HMC 29,00

SOM der LASTEN 1346,55

Exploitatie saldo -236,33


