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DOEL
Artikel 2.1 De stichting heeft ten doel, vastgelegd in het Universeel Manifest van de Emmausbeweging:
a.
zo te handelen dat iedere mens en iedere gemeenschap kan leven en zich ontplooien in
gelijkwaardigheid en vrijheid.
b.
het leven en werken in Emmausverband volgens de doelstellingen en idealen mogelijk te
maken en te waarborgen.
De wet van Emmaus luidt: ´dienstbaar te zijn aan degenen die minder gelukkig zijn dan je zelf´ en ´eerst
degenen dienen die het meest lijden´.
Artikel 2.2 De stichting tracht haar doel te bereiken door het inzamelen en verwerken van
welvaartsresten, waardoor materialen en goederen hun waarde terugkrijgen.
Verder zijn alle geweldloze, wettige middelen, geoorloofd die de gewetens wakker schudden en een
aanklacht zijn, ten dienste van hen die het meest lijden, in lotsverbondenheid met hun strijd, persoonlijk
en maatschappelijk, tot aan de vernietiging van de oorzaken van alle ellende.

Stichting Emmaus Haarzuilens
Op 23 februari 1967 is de stichting ‘Emmaus Communauteiten Nederland’ opgericht. Vanaf
de oprichting heeft Emmaus Haarzuilens deel uitgemaakt van deze stichting (later is de
naam gewijzigd in Stichting Emmaus Nederland. In 2011 is de stichting omgezet naar een
vereniging – Federatie Emmaus Nederland). In 1986 is Emmaus Haarzuilens verzelfstandigd.

Bestuurders:
-

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Gewoon lid
Gewoon lid

C.H. Slijkhuis
A.H. van der Meer
C.J. Verhoef
M.G.J. Tensen
M. Appels

Beloningsbeleid:
-

Bestuurders zijn onbezoldigd. Onkosten worden eventueel vergoed. Bewoners/medewerkers
ontvangen kost, inwoning en zakgeld. Vrijwilligers ontvangen een reiskostenvergoeding.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:
-

Het onderdak bieden aan mensen in problemen (vaak zijn dat dak- en thuislozen). Het bieden
van structuur en ondersteuning zodat men weer op eigen benen komt te staan.

-

Werken in de kringloopbedrijvigheid. Dit biedt niet alleen structuur aan de bewoners maar zorgt
tevens voor een beter milieu.

-

Het financieel en materieel steunen van (kleinschalige) projecten. De projecten zijn gericht op
empowerment

Kort verslag werkzaamheden:
-

Emmaus Haarzuilens is een woon-/werkgemeenschap. Er wonen maximaal 14 bewoners
waaronder een groot aantal (ex) dak- & thuislozen. Alle bewoners werken mee in de
kringloopbedrijvigheid: het ophalen, sorteren en verkopen van2de hands goederen. In en rond
de stad Utrecht worden per jaar bij zo'n 2.500 adressen goederen opgehaald. Naast de
bewoners zijn er een twintigtal vrijwillig(st)ers die één of meerdere dagdelen per week
meewerken in de kringloopbedrijvigheid.

-

Emmaus Haarzuilens is financieel onafhankelijk - we ontvangen geen subsidies of andere
externe financiering. De bewoners hebben geen uitkering maar leven van de opbrengst van de
kringloopbedrijvigheid op basis van kost, inwoning en zakgeld. Daarnaast blijft er nog voldoende
geld over voor het ondersteunen van kleinschalige projecten in binnen- en buitenland.

Balans per 31 december (in euro's)

2015

2014

ACTIVA
Vaste activa
Vlottende activa
Totaal activa

€ 913.737
€ 1.027.673
€ 1.941.410

€ 830.670
€ 1.033.142
€ 1.863.812

PASSIVA
Eigen vermogen
Reserves
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

€ 1.875.300
€ 14.000
€ 3.027
€ 49.083
€ 1.941.410

€ 1.800.821
€ 14.000
€ 2.741
€ 46.250
€ 1.863.812

BATEN
Verkopen
Overige baten
Totaal van de baten

2015
€ 443.860
€ 20.225
€ 464.085

2014
€ 432.019
€ 17.600
€ 449.619

LASTEN
Kosten medewerkers
Organisatiekosten
Afschrijvingen
Incidentele lasten
Totaal van de lasten

€ 110.505
€ 103.308
€ 57.756
€0
€ 271.569

€ 105.864
€ 97.466
€ 52.672
€ 10.655
€ 266.657

Resultaat boekjaar

€ 192.516

€ 182.962

€ 118.037
-€ 5.000
€ 79.479
€ 192.516

€ 86.849
€ 3.500
€ 92.613
€ 182.962

Baten & Lasten

het resultaat is als volgt verdeeld:
Gesteunde projecten
Continuïteitsreserve
Algemene reserve

