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Jaarverslag Stichting Repair Café Teylingen (SRCT) 2021 
 
Algemeen: 
Naam van de instelling: Stichting Repair Café Teylingen 
RSIN/fiscaal nummer: 855568495 
KvK-nummer: 64213293 
Bezoeklocatie: Hortusplein 14, 2171 GZ Sassenheim. 
 
Bestuursleden 
Bestuursvoorzitter: Stan van Gemert 
Secretaris: Lisa de Blok 
Penningmeester: Marianne Waasdorp 
 
Contactgegevens: 
Stan van Gemert 
stan@repaircafe-teylingen.nl 
06-33230299 
 
Organisatie gegevens: 
Internetadres : https://www.repaircafe-teylingen.nl 
Facebookadres : https://www.facebook.com/rcteylingen 
E-mailadres : info@repaircafe-teylingen.nl 
Bankrekening : NL37 SNSB 0926 1791 60 
  t.n.v. Stichting Repair Café Teylingen 
 
Historie 
Stichting Repair Café Teylingen (SRCT) is opgericht op 28 september 2015 en is 
gevestigd in de gemeente Teylingen. 
 
19 september 2015 werd de eerste Repair Café bijeenkomst georganiseerd. 
Sindsdien zijn maandelijks bijeenkomsten georganiseerd op verschillende locaties 
in Teylingen. 
 
Op 10 augustus 2016 heeft SRCT de sleutel ontvangen van het pand aan het 
Hortusplein 14 te Sassenheim. Dit pand, met een oppervlakte van 1.367 m2, heeft 
de naam ontmoetingswerkplaats “de JoJo” gekregen. Hier worden een reeks 
uiteenlopende activiteiten ontplooid waarbij duurzaamheid, activiteiten, ontmoeten, 
kennisdelen en gezelligheid centraal staan. Hierbij is sprake van een multicultureel 
ontmoetingscentrum waarbij jong, oud ontmoet en mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt een kans wordt geboden dan wel via kennisdelen en begeleiding, dan 
wel via dagbesteding. Eigenwaarde creëren is zeer belangrijk. 
 
Sinds 29 oktober 2016 werden maandelijkse bijeenkomsten in “de JoJo” 
georganiseerd. In juli 2018 is besloten hiermee te stoppen, gezien de JoJo ook 
doordeweeks open is en het animo voor de zaterdagen sterk terugliep. 
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1 Activiteitenverslag Ontmoetingswerkplaats De JoJo 2021 

 

 
 
In 2021 hebben we in Ontmoetingswerkplaats JoJo, ondanks de Coronacrisis, een 
goed jaar gehad. Vanwege de maatregelen is de weggeefwinkel tijdens de 
lockdowns gesloten geweest voor bezoekers. Maar daarentegen mochten we open 
blijven als buurthuis en voorziening voor kwetsbare inwoners, waardoor er tijdens 
de lockdown vooral veel vrijwilligers aanwezig waren om zo toch bezig te kunnen 
blijven en niet te vereenzamen. Overige diensten als het Repair Café, de 
fietsenwerkplaats en andere werkplaatsen in de JoJo konden gewoon open blijven. 
De afdelingen die in 2021 in de JoJo actief waren zijn: Weggeefwinkel, 
Fietsenwerkplaats, Repair Café, Koffiecorner en ontmoetingsplek, nieuw naaiatelier, 
houtwerkplaats met dagbesteding (door GGZ Rivierduinen), computerwerkplaats, 
computer cafe, diverse werkplaatsen, makerspace, fotostudio, atelierruimtes, 
ecologische meubelwerkplaats (Purely Handmade), voedseldeelkast en verder nog 
diverse workshops en activiteiten.  
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2 Vrijwilligers 

 
Onze organisatie draait nog steeds volledig op vrijwilligers. In 2021 hebben zich zo’n 
39 vrijwilligers ingezet voor de JoJo. De meesten een aantal dagen per week, 
sommigen een aantal keer per maand maar er zijn ook vrijwilligers die hier dagelijks 
te vinden zijn. We hebben inmiddels een sterke organisatie met zeer trouwe 
vrijwilligers, die met elkaar een goed team vormen. Er komen ook nog altijd nieuwe 
vrijwilligers bij. Ook buiten de JoJo om, is een sterk sociaal vangnet waar we op 
elkaar kunnen rekenen voor hulp en ondersteuning, maar ook vooral veel 
gezelligheid.  
 

 
 
 

3 Nieuwe ontwikkelingen  

 
2021 was een bijzonder jaar voor Ontmoetingswerkplaats De JoJo, waarin we een 
nieuwe fase in zijn gegaan waarbij we ons verder konden ontwikkelen aan de hand 
van twee pilotprojecten. Zowel op het gebied van het sociaal domein, als dat van de 
circulaire economie, werken we dankzij deze projecten nu ook op een hoger niveau 
mee aan maatschappelijke vraagstukken. We hebben het afgelopen jaar gemerkt 
dat deze rol onze organisatie steeds breder als serieuze speler op de kaart heeft 
gezet en ons extra mogelijkheden en kansen heeft gebracht. 
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3.1 Pilotproject Circulair Ambachtscentrum Bollenstreek 

 
Vanuit een landelijke prijsvraag van Rijkswaterstaat, doen wij in 2021 en 2022 mee 
aan een tweejarig pilotproject, als onderdeel van het Circulair Ambachtscentrum 
Bollenstreek (CACB). Het circulaire ambachtscentrum is opgenomen als 
icoonproject in het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 – 2023. 
Rijkswaterstaat ondersteunt gemeenten met het ontwikkelen van circulaire 
ambachtscentra. Een circulair ambachtscentrum is een plek waar producthergebruik 
en reparatie hoog in het vaandel staat en onnodig weggooien van grondstoffen en 
materialen wordt voorkomen. De activiteiten in de JoJo dragen dan ook significant 
bij aan het bereiken van deze doelstellingen. Gemeente Teylingen is in dit project 
penvoerder, de JoJo maakt een belangrijk deel uit van dit project en werkt daarbij 
samen met tal van partners zoals de milieustraat, de sociale werkvoorziening 
Provalu, het onderwijs, de bibliotheek en andere circulaire makers en organisaties. 
Dit pilotproject is begin 2021 gestart en loopt tot eind 2022, met kans op een vervolg 
van dit project. 

 
 Een van de acties die we met dit project hebben gedaan is het inzamelen van 

elektronica op de milieustraat. Er werd in 3 uur tijd 360 kilo elektronica 
ingezameld. Na een check in het Repair Café, kon 85% rechtstreeks de 
weggeefwinkel in. Deze spullen hadden binnen twee weken alweer allemaal 
een nieuwe eigenaar gevonden. 

 

 
 

 In het kader van dit project, wat ook samenhangt met het pilotproject op 
sociaal gebied, hebben we in januari 2021 het Repaircafé opnieuw ingericht 
en uitgebreid, verderop meer hierover.  

 We hebben een presentatie gegeven tijdens een online bijeenkomst van de 
Provincie Zuid-Holland voor beleidsmedewerkers van gemeenten uit de hele 
provincie over hoe wij in de JoJo het circulaire aspect combineren met de 
sociale doelstellingen.  

 We hebben diverse studenten op bezoek gehad, die vanuit hun studie werken 
aan circulaire ambachtscentra om te laten zien hoe wij dit in de JoJo doen. 
En we hebben meegewerkt aan een aantal onderzoeken vanuit 
Rijkswaterstaat, o.a. over sociale activatie in circulaire ambachtscentra en 
voor een publicatie van de diverse vormen van circulaire ambachtscentra. 
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3.2 Subsidietender Algemene voorzieningen voor kwetsbare inwoners 

 
Met het andere pilot project dat in 2021 en 2022 wordt uitgevoerd in de JoJo, geven 
we uitvoering aan de gemeentelijke taak voor de ontwikkeling van algemene 
voorzieningen voor kwetsbare inwoners uit de Maatschappelijke zorg. De 
gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben, vanwege de uitdagingen van de 
decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg, via een subsidietender een uitvraag 
gedaan aan organisaties met vernieuwende initiatieven voor het ontwikkelen en 
versterken van preventieve algemene voorzieningen als voorliggend veld of in 
aansluiting op maatwerkvoorzieningen. Met het beste plan van de regio, hebben we 
voor dit project subsidie ontvangen om diverse projecten op te pakken, onze 
activiteiten verder uit te breiden, meer voor deze doelgroep te kunnen betekenen en 
de JoJo te upgraden.  
 
 

“We zijn zelf heel tevreden over hoe de eerste periode van deze pilot is 
verlopen. Met deze vernieuwde aandacht en het extra aanbod voor 
kwetsbare inwoners, kunnen we daadwerkelijk meer betekenen voor 
hen. Ons gedachtengoed waarbij we mensen niet onnodig aan de hand 
nemen, maar ze zelf in hun kracht staan, blijkt nog altijd effectief. We 
zien mensen groeien en bieden daar ook de ruimte en het vertrouwen 
voor. Zonder op beperkingen of gebreken te focussen, maar juist op dat 
wat men wel kan en/of wil. Het sociale netwerk en onderlinge vangnet, 
doen hun werk. Wanneer het met iemand even helemaal niet goed gaat, 
zoekt men elkaar op voor steun of hulp. Dit is zeker niet altijd even 
makkelijk, maar met elkaar komen we er altijd wel weer uit.” 
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4 Activiteiten en projecten 

 
Hieronder een lijst met activiteiten en projecten die we, naast onze reguliere 
werkzaamheden op de diverse afdelingen, in 2021 hebben georganiseerd, waarmee 
we tevens uitvoering hebben gegeven aan ons projectplan voor de pilot voor 
algemene voorzieningen voor kwetsbare inwoners. 

4.1 Workshop Bullet Journals 

Op initiatief van een van onze vrijwilligers, die tevens ervaringsdeskundig is op het 
gebied van depressie, is een doorlopende workshop ‘bullet journals’ gestart. Vanuit 
de psychiatrie wordt vaak aangeraden een dagboek bij te houden om te kunnen 
reflecteren op eigen emoties en voortgang. In deze workshop leer je om dit op een 
leuke en creatieve manier te doen, zodat het later fijn is om ook echt nog eens terug 
te bladeren in je dagboek. Dit is een doorlopende workshop, waarbij wekelijks een 
gezamenlijk moment is om met elkaar lekker creatief aan de slag te gaan. Tijdens 
deze bijeenkomst wordt soms meer gepraat over gevoelens dan dat er geknipt en 
geplakt wordt, wat ook een heilzame werking heeft. Tussentijds kunnen de 
deelnemers thuis hun eigen bullet journal bijhouden. 
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4.2 Wandelgroep 

 
Sinds april vertrekt er iedere donderdagochtend een wandelgroep vanaf de JoJo. 
De wandelingen door de regio gaan langs leuke en mooie plekken en duren 
ongeveer twee uur per keer. Deelnemers van deze activiteit zijn ook nieuwe 
gezichten voor de JoJo. De groep bestaat uit zo’n zes mensen per keer. Tijdens de 
koudere periodes ging deze groep binnen in de JoJo creatief aan de slag. 

4.3 Circulair opstap project 

 
Dit project is een zeer geslaagde activiteit in het kader van de pilot voor kwetsbare 
inwoners. Een groep van zes jong volwassenen, die om diverse redenen in een 
kwetsbare positie terecht waren gekomen, met ook een achtergrond in de GGZ, zijn 
samen aan de slag gegaan met datgene dat ze leuk vinden. Ze creëren onder 
andere meubels, kunst en andere leuke producten van circulaire materialen met de 
nadruk op hout. Om deze jongeren op gang te helpen, hadden ze eigenlijk niet veel 
nodig; een ruimte, materialen als schroeven en hout en een database met 
bouwtekeningen. Ze zijn zo zelf vol enthousiasme aan de slag gegaan en kwamen 
bijna dagelijks naar de JoJo om daar bezig te zijn en zichzelf zo ook verder te 
ontwikkelen. Om ze nog verder op gang te helpen, hebben we een combinatie 
gemaakt met het project ‘Circulair Ambachtscentrum Bollenstreek’.  
In dit project is namelijk ook de Circulaire Ambachtsschool opgenomen. Vanuit deze 
Circulaire Ambachtsschool zijn een aantal gastlessen verzorgd in de JoJo en zijn ze 
ook op excursie geweest naar MAAK in Haarlem, waar veel circulaire makers zijn 
gevestigd. Tijdens deze lessen hebben ze extra vaardigheden geleerd, maar ook 
hoe je uiteindelijk van je passie je beroep kunt maken. Naast een serie mooie 
meubels en producten, is het resultaat hiervan dat deze jongeren ontzettend 
gegroeid zijn en weer een doel in hun leven hebben gevonden. Vier van hen zijn na 
een half jaar zelfs doorgestroomd naar betaald werk en allen zijn ontzettend 
gegroeid. 
 

 
 Voorbeeld: Stoelen gemaakt van het oude hout van de monumentale Groene Bollenschuur 
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4.4 Life Goal Challenge  

 
De Life Goal Challenge is iets dat we samen met deze jongvolwassenen hebben 
bedacht om daadwerkelijk verder te kunnen komen in het leven. Veel van hen 
kampen met uitdagingen, die ze aan moeten gaan om weer een stapje verder te 
komen. Bijvoorbeeld het aanvragen van een nieuw paspoort, rijbewijs of digid. Maar 
ook contact zoeken met familieleden, een afspraak bij de tandarts, het afhandelen 
van zaken bij instanties of op tijd leren komen. We hebben boven in de hal een groot 
scorebord opgehangen, waar iedereen die mee wilt doen vijf van dit soort doelen op 
schrijft. De eerste die drie van zijn of haar doelen heeft behaald, kan een prijsje 
winnen. 
 
We hebben deze challenge vier rondes gespeeld, met in totaal zes deelnemers. Het 
effect van deze gezamenlijke aanpak was bijna magisch te noemen! De deelnemers 
vonden het leuk om hun doelen te behalen en door de openheid van zaken op het 
scorebord, hielpen zo ook elkaar te motiveren om doelen te behalen. Vanuit 
maatschappelijke hulp instanties krijgen we veel lof voor deze methode.  

4.5 Workshop naaiatelier tweedehands textiel 

 
In 2021 is een nieuwe afdeling ontstaan. Een naaiatelier met een doorlopende 
workshop, waarbij je iedere dinsdagmiddag kunt aanschuiven om te leren naaien op 
de naaimachine en leuke dingen kunt maken met tweedehands textiel.  
Dit initiatief komt van drie vrouwen die via de workshop ‘hulp bij uw idee’ (van 
samenwerkende organisaties binnen Teylingen) bij de JoJo terecht waren gekomen. 
Zij hadden de ambitie om dit project op te zetten en vanuit de subsidie konden we 
materialen en naaimachines aanschaffen. Dankzij dit initiatief kunnen we voortaan 
nog meer mensen een leuke en leerzame activiteit bieden. Inmiddels wordt er goed 
gebruik van gemaakt en is het iedere dinsdag weer lekker druk. 
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4.6 Fotostudio  

 
We hebben onze fotostudio kunnen upgraden, inclusief een camera waar gebruik 
van gemaakt kan worden. Hier worden inmiddels al foto’s gemaakt van 
zelfgemaakte artikelen, wat gebruikt wordt om een portfolio op te bouwen, en ook 
voor portretten. Binnenkort willen we hier ook workshops gaan geven, omdat 
fotografie heel goed voor je zelfvertrouwen kan zijn. We hebben nu ook een speciale 
printer om mooie prints te kunnen maken. 

4.7 Supportgroep voor het leven na een nare relatie 

Dit initiatief is op een bijzondere manier ontstaan, toen een van onze vrijwilligsters 
van haar persoonlijke hulpverlener de vraag kreeg ‘wat is jouw droom voor de 
toekomst’. Haar antwoord liet niet lang op zich wachten, ze wilde vanuit haar 
ervaring graag andere mensen helpen die hetzelfde hadden meegemaakt als zij. 
Hieruit is een praatgroep ontstaan met mensen die hun ervaringen willen delen over 
hun verleden met een nare relatie. Zij zijn een aantal keren samengekomen in 2021. 

4.8 Vrijwilligers inloopspreekuur 

 
Samen met Welzijn Teylingen is in augustus het vrijwilligers inloopspreekuur van 
start gegaan. Hier kun je bij speciaal getrainde vrijwilligers terecht met vragen over 
vrijwilligerswerk, de talentscan doen en samen naar de vacatures kijken of er iets 
tussen zit. Ook organisaties met vragen over vrijwilligers kunnen hier gebruik van 
maken. Het spreekuur was om de twee weken op donderdag, maar zal als vervolg 
in 2022 voortaan op afspraak worden georganiseerd. We willen deze samenwerking 
met Welzijn Teylingen nog verder uitbreiden zodat je ook met andere vragen over 
welzijn in het algemeen hier terecht kunt. 
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4.9 STIP (Steun- en Informatiepunt) i.s.m. Lumen 

 
Vanaf 2 november is het STIP, Steun- en Informatiepunt i.s.m. Stichting Lumen 
gestart in de JoJo, iedere dinsdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur. Een groep 
opgeleide ervaringsdeskundigen geven zo invulling aan onze wens om meer als 
sociaal steunpunt te fungeren. In deze startfase zijn ook veel andere organisaties 
aangeschreven om iedereen op de hoogte te brengen van deze laagdrempelige 
voorziening om mensen te helpen met allerlei vragen en problemen. Dit steunpunt 
is een waardevolle toevoeging aan het aanbod dat we mensen kunnen bieden in de 
JoJo. Je kunt er terecht met vragen wanneer je het even niet meer ziet zitten of als 
je niet weet welke hulp er beschikbaar is. 

4.10 Uitbreiding Repair Café  

 
We zijn in januari 2021 gestart met het verbouwen en het uitbreiden van het aantal 
werkplekken en de uitrusting van het Repair Café, met meer gespecialiseerd 
gereedschap. Het uitbreiden van het aantal werkplekken heeft ervoor gezorgd dat 
we ook extra reparateurs aan konden nemen en zo meer mensen vrijwilligerswerk 
kunnen bieden. Het geeft hen een nuttige invulling van de dag, maar ook veel 
voldoening wanneer klanten blij zijn met wat ze dankzij hun vaardigheden voor hen 
kunnen betekenen. We hebben tevens een workshop ‘meten met de oscilloscoop’ 
georganiseerd, zodat ook de kennis van de reparateurs wordt opgeschroefd. Naast 
de sociale doelstellingen om mensen een nuttige dagbesteding te bieden, sluit dit 
ook aan bij onze circulaire doelstellingen omdat we zo meer kunnen repareren en 
spullen laten repareren ook toegankelijker maken voor een groter publiek. 

4.11 ‘Computer Café’ met internet en printer 

 
Dankzij de pilot subsidie hebben we nu ook internet in de JoJo. Dit heeft voor iedere 
afdeling zo zijn voordelen om bijvoorbeeld kennis op te doen en het werk makkelijker 
te maken. Een onderdeel dat we hierdoor hebben kunnen toevoegen in de JoJo is 
het ‘Computer Café’. Via de HLT Uitdaging hebben we van Copiatek een aantal pc’s 
en laserprinter gekregen. Hiermee hebben we een computerwerkplek ingericht waar 
mensen hulp kunnen krijgen met computerproblemen of met voor hen lastige 
internetzaken. Ook kan hier geprint worden voor mensen die hier thuis geen 
beschikking over hebben. 

4.12 Upgrade JoJo 

 
Dankzij de pilot subsidie hebben we de voorzieningen in de JoJo kunnen upgraden. 
Onder andere is onze stroomcapaciteit verhoogd, wat vooral in de wintermaanden 
het behaaglijker zal maken, dankzij extra verwarmingscapaciteit. Het afval dat nu 
vaker wordt opgehaald, is zeker voor de weggeefwinkel een verademing. Ook hele 
simpele dingen als een dweil wagentje maken het werk in de JoJo makkelijker en 
leuker. Verder hebben we voor een aantal afdelingen extra gereedschappen kunnen 
aanschaffen, om het werk leuker en makkelijker te maken.  
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5 Overige activiteiten 

Hier nog een opsomming van enkele andere activiteiten die we in 2021 hebben 
ondernomen:  

 Burendag, samen pannenkoeken bakken en eten met de buurt. 
 Mozaïek Workshop door de wandelclub in de periode dat het buiten te koud 

was.  
 Creatieve workshops rond de feestdagen, paas- en kerststukjes  
 Oliebollen bakken voor iedereen met oudjaarsdag 
 Samen koken en eten in de JoJo (dit project gaat in 2022 echt van start) 
 Brandweertrainingen, drie avonden kwamen ze trainen waarbij wij ook 

slachtoffer speelden  
 Afscheidsfeestje voor wijkagent Dirk Meinders, ging na 42 jaar met pensioen 

 

6 Kennisdelen en meepraten  

In 2021 hebben we weer veel gesprekken gevoerd met organisaties om onze 
krachten te bundelen. Maar, we worden nu ook vaker gevraagd om mee te praten 
en mee te denken vanuit onze ervaring en om onze kennis te delen met andere 
organisaties. Hieronder een aantal voorbeelden:  
 

 We doen op verzoek van gemeente Teylingen mee met de werkgroep 
bestaande uit diverse (zorg)organisaties uit de gemeenten in de Duin- en 
Bollenstreek, om mee te denken over de verschuiving van maatwerk naar 
algemene voorzieningen in het sociaal domein.  

 We hebben een aandeel geleverd in het opstellen van de nieuwe Cultuurnota 
voor de gemeente Teylingen. Waarbij ook de verbinding tussen cultuur en het 
sociaal domein wordt gelegd, dankzij partners als ons.  

 Een ambtenaar van de gemeente Teylingen is bij ons op bezoek geweest om 
onze ervaringen en kennis te benutten bij het opstellen van een nieuw 
armoedebeleid.  

 We hebben meegedaan aan een online sessie ter voorbereiding van het 
opstellen van een ‘Maatschappelijke Agenda’ vanuit het sociaal domein 
Gemeente Teylingen.  

 Er is contact gelegd met de ISD Bollenstreek om korte lijntjes te houden o.a. 
wat betreft tegenprestatie bij bijstand.  

 We hebben in Amersfoort een workshop verzorgd voor initiatieven uit het land 
tijdens een bijeenkomst van LSA bewoners, met als thema het betrekken van 
eenzame mensen.  

 We hebben op verzoek van CDA Teylingen input geleverd aan het 
verkiezingsprogramma over het belang van bewonersinitiatieven. 

 De KNHM heeft bij ons een video opgenomen om te gebruiken in een van 
hun workshops over ontmoetingsplekken die financieel op eigen benen staan.  

 We werden uitgenodigd voor een interactieve inspiratiemiddag over 
zorgzame gemeenschappen bij de Triodos bank i.s.m. NL Zorgt Voor Elkaar 
en de KNHM foundation, waarbij ook Koning Willem Alexander aanwezig 
was.  
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7 Gewonnen prijzen 2021 

7.1 Nationale vrijwilligersprijzen, categorie lokale initiatieven  

 
In juni waren we een van de 12 winnaars van de Nationale Vrijwilligersprijzen, 
waarmee we een videoproductie t.w.. 3000 euro hebben gewonnen. Het thema was 
‘nieuwe gezichten’ en de inzending was een video over hoe jouw organisatie omgaat 
met nieuwe gezichten. 
Bekijk hier onze inzending: Vrijwilligers in de JoJo #NationaleVrijwilligersprijzen2021 
 
Hieronder het juryrapport:  
 

 
 
  

https://youtu.be/HArLaj-DMcA
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7.2 Pitchen voor impact  

 
We hebben meegedaan met het trainingstraject Pitchen voor Impact van de KNHM 
en LSA bewoners, waarbij we met andere initiatieven aan de slag zijn gegaan met 
het maken van een bedrijfsplan. In ons geval over de toekomst van de JoJo als 
Duurzaamheidscentrum in de Westerbeek Bollenschuur. Met onze pitch voor een 
jury met mensen vanuit de grote fondsen en met ons bedrijfsplan hebben we twee 
prijzen gewonnen; de publieksprijs van 1000 euro en 50 uur advies van Arcadis. 
Bekijk onze pitch op: Pitchen voor impact - Pitch JoJo  
 
 

 
 
  

https://youtu.be/luzKaJBkG2M
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8 Samenwerkingen  

We hebben ook in 2021 weer met veel partijen en organisaties samengewerkt, om 
elkaar te kunnen versterken en aan te vullen. Hieronder een overzicht: 
  

 GGZ Rivierduinen - afdeling dagbesteding houtwerkplaats in jojo, en 
inloopfunctie ‘Ontmoeten door doen’ 

 Purely Handmade Woodworking - meubelmaker gevestigd in de JoJo 
 Gemeente Teylingen - pilotproject algemene voorziening i.s.m. sociaal 

domein, circulair ambachtscentrum i.s.m. afdeling duurzaamheid, input 
cultuurnota en armoedebeleid 

 Hoogvliet Beheer B.V. - dankzij hen kunnen we gebruik maken van deze 
locatie 

 Stichting Leergeld Leiden e.o. - verkoop van opgeknapte fietsen aan arme 
gezinnen 

 Welzijn Teylingen - vrijwilligers Spreekuur, wijkgericht werken vanuit de jojo, 
gesprekken voor meer samenwerkingen zoals spreekuur Positieve 
Gezondheid (start in 2022) 

 Stichting Lumen - opzetten van het Steun- en Informatiepunt STIP  
 Bollenstreekhout - samenwerking productie artikelen lokaal hout, showroom 

(stamtafel en koffietafel) en spreekuur 
 Circulair Ambachtscentrum Bollenstreek - partner pilot Rijkswaterstaat  
 Reclassering - meerdere taakstraf trajecten in de JoJo 
 Meedenkers Netwerk - contacten gelegd om mensen door te kunnen 

verwijzen 
 Welzijns Kompas/Plein 28 - doet ook mee in de pilot algemene voorzieningen, 

deelname aan de ‘ik doe mee week’, uitwisselen ervaringen en inspiratie, op 
bezoek bij elkaar 

 Wijkagenten Teylingen - voelsprieten in de wijk, plan voor spreekuur, afscheid 
Dirk Mijnders 

 Brandweer Sassenheim - drie oefeningen in jojo om brandweerlieden te 
trainen 

 Interveste antikraak - Club van vrijwilligers, bewoners zetten zich via ons in 
voor de buurt 

 Bibliotheek Bollenstreek - adviseren en inspireren opzetten communitybieb 
en activiteiten  

 KNHM foundation en Arcadis - advies, meewerken aan workshops, volgen 
van trainingen 

 LSA bewoners - deelname activiteiten, bijeenkomsten en advies, geven van 
workshop, volgen van trainingen 

 Arcadis - advies (we hebben 50 adviesuren gewonnen voor onze 
toekomstplannen) 

 Fairtrade Teylingen - wij zijn aangesloten deelnemer fairtrade gemeente 
(gebied MVO) 

 Welzijnskwartier - o.a. project Talent (maatschappelijke diensttijd) en Watch 
the Budget 

 HLT UItdaging - computers en printer gekregen en onderdeel van elkaars 
netwerk 

 Wij-afval - afval consultant heeft ons geadviseerd en geholpen met recycling 
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9 Toekomstplannen JoJo 

9.1 Samen koken en eten 

 
In 2022 starten we onder andere met het ‘Samen koken en eten’ project, is er 
wekelijks een adviseur positieve gezondheid aanwezig, gaan we ons meer en 
bewuster inzetten wat betreft onze ontmoetingsfunctie en starten we nieuwe 
activiteiten. Verder gaan we door met het uitvoeren van ons beleidsplan en geven 
we invulling aan de pilotprojecten.  

9.2 Nieuwe locatie 

 
We zijn ontzettend dankbaar dat we nog steeds gebruik kunnen maken van het 
gebouw van Hoogvliet Beheer B.V. aan het Hortusplein in Sassenheim. Waar we 
aanvankelijk een jaar of twee zouden kunnen blijven, zitten we er nu vijf jaar en zal 
het pand ook komend jaar hoogstwaarschijnlijk nog niet tegen de vlakte gaan. 
Ergens na 2022 moeten we uiteindelijk plaats maken voor de terugkeer van de 
Hoogvliet en zal ook de wijk rondom de JoJo verdwijnen.  
 
Wat we hier hebben opgebouwd, willen we op een nieuwe locatie voortzetten en 
naar een hoger level tillen, in de vorm van een duurzaamheidscentrum als JoJo 2.0. 
Met de ervaringen, kennis, kunde en mankracht hebben we voldoende bagage in 
huis om deze uitdaging aan te gaan! We hebben een proactieve houding in het 
zoeken naar een nieuwe locatie en het ontwikkelen en benutten van deskundigheid 
om dit professioneel aan te pakken.  
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9.3 Westerbeek Bollenschuur 

 
Drie jaar geleden hebben we de wethouder laten weten dat we kansen zien om aan 
te sluiten bij de ontwikkelingen van Ruïne van Teylingen en wel in de Westerbeek 
Bollenschuur. Hij daagde ons uit om met een plan te komen, dus dat hebben we 
gedaan. Inmiddels ligt er al enige tijd een compleet uitgewerkt bedrijfsplan inclusief 
sluitende exploitatie, dekkingsplan en risicoanalyse. Dit hebben we opgesteld tijdens 
het traject ‘Pitchen voor Impact’ van de KNHM en de LSA, onder begeleiding van 
deskundigen en adviseurs. Hiermee hebben we 50 uur advies van Arcadis 
gewonnen, wat we goed kunnen gebruiken. In april hebben we meegedaan aan een 
marktconsultatie, waar meerdere uiteenlopende inzendingen op af kwamen. In 2022 
volgt nu een partnerselectie, waarbij de gemeente Teylingen met de eigenaar van 
de Ruïne, St. Monumentenbezit, geschikte partners selecteren om de plannen 
verder uit te werken en uiteindelijk met een winnende partij de ontwikkelingen van 
het gebied realiseren. We zetten deze ingezette weg voort, maar kijken ook naar 
andere opties en pakken de kansen die er zijn om onze toekomst veilig te stellen.  
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9.4 Lokale politiek 

 
Om ons initiatief kracht bij te zetten, hebben we ook de lokale politiek meer 
betrokken bij onze zoektocht naar een nieuwe plek en tevens geënthousiasmeerd 
voor ons plan voor de Westerbeek. Onder andere tijdens werkbezoeken van D66 
Teylingen, het CDA Teylingen en de Fractie Piket aan de JoJo, maar ook door in te 
spreken bij de fractievergadering van de VVD en tijdens persoonlijk contact met 
raadsleden van andere partijen. We kunnen zeker op steun vanuit de politiek 
rekenen, maar ook gezien de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, betekent 
dat nog geen zekerheid. In het laatste gesprek met wethouder van Kempen, liet hij 
weten dat de JoJo inmiddels echt een belangrijke rol speelt in Teylingen en niemand 
het zal accepteren als de Jojo geen vervangende ruimte zou kunnen vinden. De 
gemeente wil ons graag helpen en ambtelijk zijn wat zaken in gang gezet om mee 
te kijken naar de mogelijkheden, maar gezien de urgentie geeft het ons niet de 
ruimte om verder zomaar af te wachten.  
 

“We pakken dus door en maken ons als bewonersinitiatief 
onverslaanbaar; in essentie doodeenvoudig, maar woest aantrekkelijk 
wat betreft het effect en de maatschappelijke meerwaarde die we 
kunnen bieden!” 

9.5 Maatschappelijke impactwaarde 

 
Via de MAEX hebben wij aan de hand van de SDG doelen onze maatschappelijke 
waarde in kaart weten te brengen. Ondanks de corona maatregelen, blijkt deze 
waarde ten opzichte van het voorgaande jaar te zijn toegenomen. De indicatie van 
onze jaarlijkse impactwaarde kwam in 2021 op een bedrag uit van € 890.000,- en 
13 van de 17 SDG doelen werden nagestreefd. Kijk voor meer informatie en ons 
MAEX profiel naar deze link. Het volledige rapport is bijgesloten op de volgende drie 
pagina’s. 
 
Aanvullende opmerkingen: 
 
Voor veel vrijwilligers is de JoJo inmiddels hun leven, doordat ze kunnen doen waar 
ze goed in zijn, staan zij weer helemaal in hun kracht. 
 
Voor bezoekers is de JoJo een bijzondere plek waar ze ook zonder geld terecht 
kunnen voor diensten zoals het Repair Café en de Weggeefwinkel. 
  

https://maex.nl/#/initiative/80bafbd5-09e2-40fb-bc98-e3acaf43d2ac


Ontmoetingswerkplaats
De JoJo
Social Handprint
Jaarverslag uitgebreid 2021

Toelichting: 
Deze visualisatie drukt de maatschappelijke impact van Ontmoetingswerkplaats De JoJo uit als bijdrage aan
de 17 Sustainable Development Goals. Deze PDF is een beperkte weergave van het interactieve webmodel,
dat te vinden is via de QR-rechts op de pagina. 

Social Handprint
Ontmoetingswerkplaats De JoJo

De afbeelding rechts visualiseert de
positieve bijdrage van

Ontmoetingswerkplaats De JoJo aan de 17
SDG’s. De bijdragen per SDG zijn relatief
ten opzichte van elkaar weergegeven. De
volgende pagina toont de activiteiten per

SDG.

2021

Indicatie impactwaarde 2021

€ 890.000
De impactwaarde is een indicatie van het totale

bedrag wat belanghebbenden tezamen
besparen of in de reguliere economie bereid

zouden zijn te betalen voor dergelijke diensten
en effecten, uitgedrukt in euro’s.

Ontmoetingswerkplaats waar mensen samen kunnen
komen en kunnen doen waar ze goed in zijn door middel

van duurzaamheid, creativiteit en sociale cohesie. 

https://maex.nl/#/initiative/80bafbd5-09e2-40fb-bc98-e3acaf43d2ac


Onderstaande tabel toont de activiteiten waarmee Ontmoetingswerkplaats De JoJo in 2021 bijdroeg aan de
SDG op basis van selectie uit de MAEXlijst van indicatoren.

2021

- mensen met financiële problemen
doorverwijzen naar hulpverlening

aantal doorverwijzingen30

- kleding uitdelen aan kwetsbare
mensen

aantal kledingstukken2.000

- uitdelen van consumentenartikelen totale economische waarde
van de uitgedeelde producten

10.000

- speelgoed uitdelen aan kwetsbare
mensen

aantal producten800

- levensmiddelen uitdelen aantal consumenteneenheden800

- informele zorg bieden aantal personen x gemiddeld
aantal uren

1.000

- mentale zorg bieden aantal personen x gemiddeld
aantal uren

1.800

- zinvolle werkervaringsplek bieden
(niet gericht op arbeidsmarkt)

aantal personen x gemiddeld
aantal uren

10.000

- sociale contacten verzorgen gericht
op voorkomen van eenzaamheid

aantal personen x gemiddeld
aantal contacten

3.000

- doorverwijzen naar professionele
hulp

aantal personen8

- creatieve vaardigheden trainen (kunst
en cultuur)

aantal personen x gemiddeld
aantal uren

800

- energiebesparende maatregelen
promoten - gas/elektriciteit

consumptie

aantal huishoudens15

- Mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt in dienst hebben

aantal personen x gemiddeld
aantal uren arbeid

0

- dagbesteding met het oog op
(re)ïntegratie op de arbeidsmarkt

aantal personen x gemiddeld
aantal uren

10.000

- trainingen in werkgerelateerde
vaardigheden

aantal personen x gemiddeld
aantal uren

100

- leegstaande gebouwen een nieuwe
bestemming geven

aantal m2 in totaal1.400

- ruimtes delen aantal m2 ruimte x aantal
gedeelde dagen

90.000



- participatie van mensen met minder
kansen stimuleren

aantal bereikte mensen x
gemiddeld aantal uren

11.200

- uitvoeren van kleine diensten/
buurtklusjes

aantal klussen/ diensten50

- fysieke locatie waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten

aantal m21.400

- afvalinzameling aantal kg1.000
- hergebruik kleding aantal kg2.500

- upcycling textiel aantal kg100
- afvalrecycling (behalve kleding en

textiel)
aantal kg3.000

- nieuwe producten maken van
gerecyclede materialen

totale verkoopwaarde van de
nieuwe producten

4.000

- producten delen (niet transport of
ruimtes)

aantal matches gemaakt50

- voorlichting geven over duurzame
consumptie

aantal bereikte personen20

- voedselverspilling voorkomen aantal geredde producten750
- repareren consumentenartikelen met

oog op hergebruik
aantal reparaties400

- informeren over
klimaatverandering/klimaatadaptatie

aantal bereikte personen15

- groene ruimtes creëeren (totaal van
alle jaren)

aantal m215

- risicogroepen opvangen aantal personen x gemiddeld
aantal dagen

600

- helpen met reclassering aantal trajecten5

- samenwerken aan de
maatschappelijke doelen

aantal partijen25
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10 Financiën: 

SRCT is een bewonersinitiatief. SRCT ontvangt geen structurele subsidie. SRCT 
draait louter en alleen op basis van de onvoorwaardelijke inzet van onze 
vrijwilligers. De vaste lasten betalen we vanuit vrijwillige bijdragen van bezoekers 
en van samenwerkingsverbanden. Zo nu en dan schrijven we fondsen aan om 
speciale projecten te kunnen bekostigen. SRCT heeft geen openstaande leningen 
en of schulden. 
 

10.1 Speciale donaties: 

In het jaar 2021 hebben we geen ondersteuning voor speciale projecten bij 
fondsen aangevraagd. 
 
In het jaar 2021 hebben we betalingen vooruit ontvangen voor algemene 
voorzieningen voor kwetsbare inwoners waarvoor in 2022 nog werkzaamheden 
moeten worden verricht. 
  

10.2 Overzicht baten en lasten 2021 

 

Credit/Baten  

€ 1.168,52 Donaties 

€ 21.000,00 Project subsidie (2021/2022) 

€ 5.270,00 Samenwerking 

€ 3.490,00 Fietsenproject 

€ 356,65 Reparaties 

€ 489,18 Weggeefwinkel 

€ 823,45 Recycling 

€ 115,00 Verkoop 

€ 29,99 Refund niet geleverde goederen 

€ 0,08 Rente 

€ 32.742,87 Totale baten 

€ 591,33 Cashflow 

€ 201,03 Belastingteruggave 

€ 1.329,99 Teruggave niet geleverde kachel (2022) 

€ 2.848,27 Teruggave energiebelasting en heffingskorting (2022) 

€ 37.713,49 Totaal Credit 
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Debet/Lasten  

 -€ 147,88 Bankkosten 

 -€ 585,28 Consumptiegoederen en evenementen 

 -€ 695,12 Vrijwilligerskosten 

 -€ 1.416,63 Afval verwerking 

 -€ 645,37 Hortusplein veligheidskeuring en onderhoud 

 -€ 438,29 Onderhoud werkplaatsen 

 -€ 1.198,65 Fietsenproject 

 -€ 2.407,32 Projectkosten 

 -€ 125,30 Bijeenkomsten 

 -€  740,54 Workshops 

 -€  751,47 Verzekeringen & lidmaatschappen 

 -€  437,69 Internetkosten 

 -€ 673,61 Verwarming (kachels en gasflessen) 

 -€ 1.329,99 Kachel niet geleverd (teruggestort in 2022) 

 -€ 4.306,90 Water & Elektra 

 -€ 849,57 Gemeente Belasting 

 -€ 64,36 Benodigdheden voor reparaties 

 -€ 16.813,97 Totale lasten 

 -€ 591,33 Cashflow 

 -€ 17.405,30 Totaal Debit 
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10.3 Mutaties 

 

Bank Credit   € 30.150,86 

Cash Credit   € 3.384,37 

Totaal inkomsten (inclusief kas naar bank)   € 33.535,23 

    

Bank Debit  -€ 13.809,31 

Cash Debit  -€ 3.595,99 

Totaal uitgaven (inclusief kas naar bank)  -€ 17.405,30 

    

Delta inkomsten & uitgaven   € 16.129,93 

  
In kas 31-12-2021   € 517,66 

Op de bank 31-12-2021   € 29.992,03 

Kas totaal   € 30.509,69 

Bank en kas 31-12-2020  -€ 14.379,76 

Resultaat o.b.v. mutaties   € 16.129,93 

 
 

Bedragen (terug) ontvangen in 2022 over 2021 (inclusief niet 
geleverde goederen)  € 4.178,26 

 

Afschrijvingen 2021  € 797,26 

 

Transitorische posten  € 15.594,94 

 

Eigen vermogen SRCT per 31-12-2020  € 16.410,16 

Resultaat 2021  € 4.509,73 

Eigen vermogen SRCT per 31-12-2021  € 20.919,89 
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11 Balans 2021 

  
Naam: Stichting Repair 
Cafe Teylingen 

         

Vestigingsplaats: Voorhout          
          
BALANS PER 31-12-2021          

          
ACTIEF (in euro's)   31-12-2021   31-12-2020   31-12-2019 

          
VASTE ACTIVA          
          
Computers  0,00   0,00   0,00  
Gereedschapswagen  330,10   634,80   939,50  
Pijpleidingen verwarming  903,04   1.395,60   1.888,16  
          

   1.233,14   2.030,40   2.827,66 
VLOTTENDE ACTIVA          
          
Debiteuren  4.178,26        
Nog te factureren omzet          
Vooruitbetaalde kosten  593,59        
Omzetbelasting 4e 
kwartaal 

         

Omzetbelasting suppletie          
Bankrekening  29.992,03   13.650,48   9.825,81  
Kas JoJo  384,25   595,87   2.206,53  
kas  133,41   133,41   133,41  
   35.281,54   14.379,76   12.165,75 
          

   36.514,68   16.410,16   14.993,41 
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PASSIEF (in euro's)   31-12-2021   31-12-2020   31-12-2019 

          
EIGEN VERMOGEN          
          
Eigen vermogen per 1 januari  16.410,16   14.364,75   14.364,75  
Privé opnamen  0,00   0,00   0,00  
Privé stortingen  0,00   0,00   0,00  
Autokostenvergoedingen  0,00   0,00   0,00  
Resultaat boekjaar  4.509,73   1416,75   628,66  
            

Eigen vermogen per 31 december   20.919,89   16.410,16   14.993,41 
          
KORTLOPENDE SCHULDEN          
EN OVERLOPENDE PASSIVA          
          
Crediteuren  15.594,79   0,00   0,00  
Administratiekosten  0,00   0,00   0,00  
Suppletie omzetbelasting  0,00   0,00   0,00  
          

   15.594,79   0,00   0,00 
          

   36.514,68   16.410,16   14.993,41 
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12 Winst en verliesrekening 2021 

 
Naam: Stichting Repair Cafe Teylingen   2021  2020  2019 
Vestigingsplaats: Voorhout        
        
WINST- EN VERLIESREKENING 2019-2021        
        
OMZET        
        
Omzet BTW-verlegd        
Omzet BTW-belast (21%)        
Omzet BTW-belast (6%)        
Omzet BTW-belast (0%)   17.349,03  8.459,67  9.298,28 

        
Omzet   17.349,03  8.459,67  9.298,28 
        
KOSTEN        
        
Afschrijving inventaris  797,26  797,26  797,26  
        
Project benodigdheden  11.894,24  6.126,76  7.773,42  
        

        
   12.691,50  6.924,02  8.570,68 

        
Bedrijfsresultaat   4.657,53  1.535,65  727,60 
        
Rentelasten   147,88  121,29  103,44 
Rentebaten   0,08   2,39  4,50 

        
Netto resultaat   4.509,73  1.416,75  628,66 

 
 

 
 


