Taal:Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemenegegevensinstelling
Naam
NummerKamer van
Koophandel

Stichting Emmaus Haarzuilens
4 1 1 8 2 0 5 5

Contactgegevens.Vul minimaal1vandeveldenAdres,TelefoonnummerofE-mailadresin.
Adres
Telefoonnummer

Eikstraat 14
0 3 0 6 7 7 1 5 4 0

E-mailadres

haarzuilens@emmaus-utrecht.nl

Website(*)

www.emmaus-utrecht.nl

RSIN(**)
Actiefinsector(*)

8 0 3 8 8 8 1 8 1
Welzĳn - Verzorging en opvang
Hergebruik
Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering

In welkelandenis
uwinstellingactief? (*)
Aantalmedewerkers(*)

1 4

Betaalde personeelsledeningemiddeldaantal ftegedurendehetboekjaar.

Aantalvrijwilligers(*)

3 5

Vrijwilligers diezichregelmatig(meerdan3keerperjaar) inzettenvooruwinstelling.

Statutair bestuurvandeinstelling
Voorzitter

C.J. Verhoef

Secretaris

M. Appels

Penningmeester

A.H. van der Meer

Algemeenbestuurslid

C.H. Slĳkhuis

Algemeenbestuurslid

S. Appelman

Overigeinformatie
bestuur(*)

IB110-1Z*2FOL

Doelgroepen(*)
(meerdereoptiesmogelijk)

Algemeenpubliek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronischzieken
Dak-enthuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen meteen beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanenenzeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers vangeweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffersvanoorlog
Slachtoffers van seksueelmisbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen enmeisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(*) Optioneelveld,nietverplicht (**) Buiten NederlandgevestigdeinstellingenmoetenhetRSIN-nummerverplichtinvullen
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Algemeen(vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van deinstelling.
Wat wildeinstelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel om door haar handelen eraan bĳ te dragen dat ieder mens
en iedere gemeenschap kan leven en zich ontplooien in gelĳkwaardigheid en vrĳheid.
Zĳ tracht dit doel te bereiken door onder meer een woonwerkgemeenschap te vormen
en welvaarstresten te verwerken, waardoor materialen en goederen hun waarde
terugkrĳgen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geefhierantwoordoponderstaandevragenofvulnadelaatste vraagoverhetbeleidsplandeurlinnaarhetbeleidsplan.
Inditbeleidsplanmoetminimaalantwoordgegevenwordenopdeindit formuliergesteldevragenoverhetbeleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht deinstelling?
Wanneer worden
welkewerkzaamheden
uitgevoerd? Enhoe
dragendie bijaan het
realiseren vande
doelstelling?

De stichting heeft een woonwerkgemeenschap die onderdak biedt aan mensen, van
daklozen tot wereld verbeteraars.

Hoekrijgtdeinstelling
inkomsten?

De instelling verkrĳgt haar inkomsten uit kringloopbedrĳvigheid - inzamelen, sorteren
enverkopen van 2de hands goederen.
De kringloopwinkel wordt gedraaid door bewoners van de woonwerkgemeenschap
aangevuld met vrĳwilligers.
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Algemeen(vervolg)
Opwelke manier
enaan welkedoelen
worden deverkregen
inkomstenbesteed?
Alsuwinstelling vermogen
aanhoudt,vuldanin
waar enopwelkemanier
dit vermogenwordt
aangehouden(bijvoorbeeldspaarrekening,
beleggingenetc).

Met inkomsten kunnen de kosten van de woonwerkgemeenschap en kringloopwinkel
worden gefinancieerd. Met het overschot van verkopen worden kleinschalige projecten
in binnen- en buitenland gefinancierd.

Url vanhet beleidsplan
Vuldelinkinwaarhet
beleidsplantevindenis.

https://emmaus-utrecht.nl/sites/emmaus-utrecht.nl/files/jaarver
slag-2020-emmaus-haarzuilens_0.pdf

Beloningsbeleid
Beloningsbeleidvoor
het statutaire bestuur,
voor deledenvan het
beleidsbepalend orgaan
envoor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Bestuurders zĳn onbezoldigd. Onkosten worden eventueel vergoed.
Bewoners/medewerkers ontvangen kost, inwoningen en zakgeld
Vrĳwilligers kunnen een reiskosten vergoeding ontvangen.

Open

Activiteitenverslag
Noemdeactiviteiten
die zijnuitgevoerd.
Ofvulbij devolgende
vraagdeurlinnaar het
activiteitenverslag,ofde
urlnaarhetjaarrekening
alsdaarindeactiviteiten
vanhetbetreffende
boekjaarduidelijkzijn
beschreven.

Url vanhetactiviteitenhttps://emmaus-utrecht.nl/activiteitenverslag
verslag.Vul delinkinwaarhet
activiteitenverslagtevindenis.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriëlevasteactiva

€

Materiële vasteactiva

€

864.624

Financiëlevasteactiva

€

617.712

€

1.482.336

Voorraden

€

Vorderingen&
overlopendeactiva

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Vuldebalansdatumin. Alsudaarnaverdergaatverschijnenautomatischdejaartallen bovendekolommen.

€

+

€

886.394

€

552.388

€

1.438.782

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderingsreserve

€

Overigereserves

€

€

56.805

€

+

504.948

+
€

548.237

€

2.030.573

750.000

€

82.000

€

750.000

€
1.166.140

€

+

1.095.328

+
€

1.916.140

1.927.328

84.451

€
491.432

31-12-2019 (*)

€

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

39.570

€

27.148

Langlopendeschulden

€

12.619

€

10.319

Kortlopende schulden

€

62.244

€

63.386

Totaal

€

2.030.573

€

2.028.181

589.399

+

Toelichting
Geefhiereen
toelichtingbijde
balansofvuldeurl
naardejaarrekening
inalshiereen
toelichtinginis
opgenomen.

31-12-2020

€

€

Totaal

+

Passiva

+
€

2.028.181

+

+

Gebouwen (Eikstraat 5 en Eikstraat 14) zĳn eigendom. De grond wordt gepacht van Natuurmonumenten.
De materiele vaste activa wordt onder andere gevormd door de (bestel)auto's maar ook de 150 zonnepanelen
De financiële vaste activa bestaat uit een participatie in het Oikocredit Nederland Fonds en leningen aan collega Emmaus groepen en bevriende
organisaties
Overlopende activa een vooruitbetaling aan het project van Emaus Oselya (Oekraïne).
Liquide middelen
de lopende rekening wordt aangehouden bĳ de Rabobank. De spaargelden zĳn ondergebracht bĳ Triodos, ASN en Rabobank.
De voorziening betreft de onderhoudsvoorziening voor de panden Eikstraat 5 en Eikstraat 14.
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Staat vanbatenenlasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatievoor leveringvan producten
en/ofdiensten(omzet)

€

Subsidiesvan overheden

€

€

Subsidiesvan andereinstellingen zonderwinststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften endonatiesvan particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragenvanloterijinstellingen

€

€

Overigegiften

€

Giften

€

8.435

€

3.192

Financiëlebaten

€

5.053

€

6.170

Overigebaten

€

902

€

-1.746

€

465.516

+

€
€

0

469.845

+
0

€
€

8.435

+

3.192

€

+

+
Som vandebaten

Lasten

€

+
€

479.906

477.461

Inkoopwaarde van geleverdeproducten(kostprijs)

€

€

Verstrektesubsidies& giften

€

Aankopenen verwervingen

€

Communicatiekosten

€

313

€

869

Personeelskosten

€

131.536

€

122.228

Huisvestingskosten

€

69.052

€

66.298

Afschrijvingen

€

59.720

€

57.731

Financiëlelasten

€

Overigelasten

€

74.343

Som vandelasten

€

Saldo vanbatenenlasten

€

€

156.131

163.331

€

€
€

88.809

491.095

€

499.266

-11.189

€

-21.805

+

+
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Staat vanbatenenlasten(vervolg)
Toelichting
Geefhiereentoelichting
bijdestaatvanbatenen
lastenofvuldeurlnaar
dejaarrekeninginalshier
eentoelichtinginis
opgenomen.

Verkopen worden gevormd door de marktverkopen in Haarzuilens en de
winkelverkoop in Utrecht (Mgr vd Weteringstraat).De verkopen in Haarzuilens kwamen
ondanks de Corona uit op eenzelfde nivo als 2019. Het mindere aantal (toegelaten)
bezoekers werd deels gecompenseerd door uitgebreidere openingstĳden. Iedere week
een zaterdagmarkt in plaats van éénmaal per maand. Per afdeling waren er wel
grotere verschillen met vorig jaar. De Boeken-afdeling deed het in 2020 buitengewoon
goed.
Bĳ de winkel in Utrecht was er geen ruimte voor meer openingstĳden. De Corona had
daar wel een grote impact met een aanzienlĳke omzet daling als gevolg.
Resultaat
Ondanks de Corona kwamen we dit jaar op nagenoeg hetzelfde resultaat uit als 2019.
Lagere verkoop inkomsten werden gecompenseerd door hogere opbrengsten voor
recuperatiegoederen en overige inkomsten. Aan de kostenkant waren er minder
uitgaven onder andere door het niet doorgaan van feestmarkten, geen internationale
reizen en een Corona-korting op de contributie voor Emmaus Nederland.

Url van dejaarrekening
Vuldelinkinnaarde
jaarrekeningalsudeze
ookhebtgepubliceerd.

https://emmaus-utrecht.nl/sites/emmaus-utrecht.nl/files/jaarver
slag-2020-emmaus-haarzuilens_0.pdf

Open

