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Beleidsplan
Stichting Repair Café Pijnacker [tbv ANBI regeling]
Vastgesteld op 16-02-2021 ingaande op 16-02-2021.

1. Doelstelling van Stichting Repair Café Pijnacker
Het doel is het repareren van artikelen om deze terug te brengen in de lokale
samenleving in Pijnacker;
het vergroten van het reparatiebewustzijn in Pijnacker;
het behouden en verspreiden van reparatiekennis in Pijnacker;
het bevorderen van de sociale cohesie in Pijnacker;
en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn,

2. Te verrichten werkzaamheden
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
in Pijnacker laagdrempelige bijeenkomsten te organiseren, waarbij mensen kapotte
goederen van thuis meenemen en ter plaatse onder begeleiding van deskundige
vrijwilligers kunnen repareren en waarbij mensen met verschillende achtergronden en
drijfveren met elkaar in contact worden gebracht;
alle andere wettelijke middelen die tot het gestelde doel kunnen leiden.

3. De wijze van werving van inkomsten
Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd
door:
Giften en donaties;
subsidies en sponsorbijdragen;
hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
hetgeen op andere wijze verkregen wordt.
De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.
Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting
vergoed.

4. Het beheer en de besteding van het vermogen van de Stichting
Het bestuur bewaart het vermogen op een bankrekening. Het besteedt het vermogen aan
de aanschaf van nieuwe gereedschappen en verbruiksmiddelen voor het verrichten van
de reparaties, voor het verzorgen van cursussen van de vrijwilligers wanneer dat nodig
en mogelijk is, voor het onderhouden van de website en algemene publiciteit voor het
bereiken van de doelstelling.
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5. Contactgegevens
Bestuur
Voorzitter Bart Ennema
Secretaris Charles van der Mast
Penningmeester Anton de Fockert
Bestuurslid vacature
Bestuurslid Marjolijn Schaap
Postadres Nobellaan 60, 2641 XV Pijnacker
Mailadres info@repaircafepijnacker.nl
Website www.repaircafepijnacker.nl
Banknummer NL85 RABO 0358 4385 51
KvK 78347025

Getekend tijdens de bestuursvergadering op 16 februari 2021, na akkoordbevinding
via Teams.
Voorzitter

Bart Ennema

Secretaris

Charles van der Mast

Penningmeester

Anton de Fockert

Lid

vacature

Lid

Marjolijn Schaap
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