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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.
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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.
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Emmaus Haarzuilens 2015
Samen wonen
In 2015 waren er 27 bewoners/gasten die voor langere
of kortere bij Emmaus Haarzuilens verbleven. Samen
waren zij goed voor 11,7 voltijds banen (36 uur). De
bewoners ontvangen kost & inwoning plus zakgeld. We
hebben 14 woonplekken, in 2015 kwamen we op een
bezettingspercentage van 93%. Ondanks het aantal
van 27 bewoners was er duidelijke een vaste kern: 10
bewoners woonden het hele jaar 2015 bij ons. Meer
cijfertjes over de bewoners: de oudste was 66, de
jongste 22, er waren 8 vrouwen en 19 mannen.

fotocompilatie gemaakt op Tweetakt festival

Een deel van de bewoners heeft een Verblijfsovereenkomst bewoners. Zij hebben naast de kost,
inwoning en zakgeld recht op vakantiegeld en een opstartpremie. Hierover wordt loonheffing
berekend en afgedragen. Een paar bewoners hadden een WIA/WAO uitkering, zij betalen een
bedrag voor kost & inwoning.
Een groot deel van de bewoners heeft vandaag de dag te kampen met schulden. We huren Jan
Hajes in voor het uitvoeren van een ‘financiële APK’ – samen met de bewoner worden de
schulden in zicht gebracht en waar mogelijk gesaneerd. Bij grotere schulden wordt het traject
naar schuldhulpverlening ingezet.
Naast de bewoners waren er 32 vrijwilligers actief. Zij ontvangen
reiskosten en een aantal luncht mee gedurende de werkdagen. Samen zijn
ze goed voor 5,4 voltijds banen.
De vrijwilligersgroep is ‘op leeftijd’ maar zeer trouw en constant. Dit jaar
moesten we afscheid nemen van de boeken adviseur Thon Fikkerman. Hij
overleed begin februari op 78 jarige leeftijd.
Een 9-tal personen vervulde bij ons hun taakstraf, goed voor 55
werkdagen. Verder wordt er door de SIW een internationaal Zomerkamp
Thon Fikkerman
georganiseerd: een 10 tal jongeren uit alle delen van de wereld verblijven 2
weken bij ons en doen mee in de dagelijkse werkzaamheden en helpen bij de voorbereiding van
de Zomermarkt – de laatste zaterdag van augustus.

Samen werken
Kringloopbedrijvigheid
Ons werk bestaat uit de kringloopbedrijvigheid: het ophalen, sorteren en verkopen van 2de
hands spullen. Ook dit jaar kregen we weer een grote hoeveelheid spullen aangeboden. De
omzet van de marktverkopen plus de opbrengst uit de verkoop van recuperatiegoederen steeg
met ruim € 10.000,-- en kwam boven de € 440.000,--.
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We zijn lid van de Branchevereniging van Kringloopbedrijven Nederland
(BKN). Een van de hedendaagse eisen is dat de leden over een keurmerk
beschikken. Dit jaar zijn we met behulp van Tamara de Graaf – SoWhat
Projecten – begonnen met de opzet en de eerste schreden naar een
keurmerk. Bedoeling dat we heldere werkinstructies en besluitlijnen krijgen.
Verder worden doelen beschreven op het gebied van afval vermindering en milieuverbetering.
Samen met Emmaus Domstad wordt er ook gekeken naar een registratie programma voor het
monitoren en registeren van de ophaal adressen en hoeveelheden ingezamelde goederen.

Samen met de collega’s van Emmaus Domstad en Kringloopcentrum Utrecht / De ARM hebben
we regelmatig overleg met de gemeente Utrecht – afdeling Stadswerken – over onze
aanwezigheid op de Afvalscheidingsstations (ASS). Er zijn daar containers waar klanten nog
goede spullen in kunnen zetten. Deze worden 6 dagen in de week geleegd. Part van de deal is
dat wij eenzelfde hoeveelheid ‘afval’ kunnen storten. Het afval is door ons al gesorteerd in
diverse componenten zoals hout, plastic puin etc.
Er is een speciale samenwerking met Emmaus Utrecht, de
kledingwinkel aan de Mgr. vd Weteringstraat. Emmaus Haarzuilens
verzorgt de goederenstromen van en naar de winkel. Een aantal
bewoners van Emmaus Haarzuilens draaien tevens mee in de
activiteiten van de winkel (het uithangen, prijzen en verkopen van
de kleding en het op orde houden). De meeropbrengst van de
winkel wordt gestort in de projectenpot van Haarzuilens.
winkel in de Mgr vd Weteringstraat

Milieu
De kringloopbedrijvigheid is natuurlijk al een grote bijdrage aan
een beter milieu. Daarnaast proberen wij in onze directe
leefomgeving ook nog het nodige te doen. In het huishouden
wordt alles gescheiden en we beschikken over een composthoop
plus een aantal geiten en kippen. Met 14 personen hebben we
ruim voldoende aan één Kliko per week. Verder is het aantal
zonnepanelen dit jaar weer uitgebreid. We beschikken nu over 151
panelen waarmee we nagenoeg zelfvoorzienend zijn op het gebied
van elektra. Om het gasverbruik te verminderen is een
warmtepomp installatie geplaatst.
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Samen delen
Doordat we als bewoners afzien van een regulier salaris blijft er geld over dat we kunnen
besteden aan projecten. Samen met Emmaus Utrecht, de kledingwinkel aan de Mgr vd
Weteringstraat, konden we in 2015 ruim € 168.000,-- besteden aan kleinschalige projecten in
binnen- en buitenland. Per jaar krijgen we ruim 70 aanvragen binnen, deze worden in een
projectenvergadering besproken en beoordeeld. Soms nodigen we de projectaanvragers uit
voor mondelinge toelichting. Met een aantal projecten hebben we een langdurige relatie zoals
bijvoorbeeld met de Peruaanse Emmausgroepen in Trujillo en Piura. De projecten worden
ingedeeld in 3 categorieën:
•
•
•

internationale solidariteit: ontwikkelingsprojecten in het buitenland
dak- & thuislozen / ongedocumenteerden: projecten voor minderbedeelden in
Nederland
bewustwording: actiegroepen en initiatieven die een verandering in de samenleving
willen bewerkstellen.

In Utrecht zijn we ook actief met materiële
steun: naast de financiële steun worden er ook
goederen geschonken, (ex)daklozen kunnen
tegen sterk gereduceerde prijzen hun nieuwe
woning inrichten met onze goederen, er worden
kleding en dekens geleverd aan dag- en
nachtopvang van daklozen. Verder nemen we
deel aan de Armoedecoalitie en helpen we bij de
organisatie van Maria’s Kerst In.

uitnodigingsfolder Maria’s Kerst-In

Voor verderop was er een container met kleding voor Emmaus Piura en een 12tal kleding balen
voor Trans4Transport in Malawi.

Emmaus Nederland – Emmaus Europa – Emmaus Internationaal
Een speciale vorm van Samen delen is onze deelname aan de
internationale Emmaus beweging. Er zijn zo’n 350
Emmausgroepen in 37 landen actief. Emmaus Internationaal
in Parijs is de overkoepelende vereniging met vier
continentale regio’s die weer opgedeeld zijn in landelijke
federaties. Alle Emmausgroepen zijn juridisch zelfstandig. De verenigingsvorm sluit daarbij aan:
de algemene vergadering, waar alle leden in vertegenwoordigd zijn, is het hoogste
besluitvormingsorgaan.
Als Emmaus Haarzuilens zijn we actief in de beweging met een bestuurslid in de nationale- en
Europese federatie. Er worden veel onderlinge bezoeken gebracht, deelgenomen aan
vergaderingen en bijeenkomsten.
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Emmaus in Nederland
Emmaus De Bilt 30 jaar – Emmaus Perspectief open dag & eerste
steenlegging & winter BBQ – Emmaus Overvecht opening winkel –
Emmaus Lombok Emmausdag – Emmaus Prinsegracht Mario 65 Algemene ledenvergaderingen bij Emmaus Haarzuilens & Emmaus
Overvecht – cursus warenherkenning – motivatie dag (wat en hoe van
Emmaus) – werkgroep Emmaus Internationaal
Emmaus in Europa

Parijs (Frankrijk): Regional Council Emmaus Europe –
Krakow (Polen): Poland & Ukraine Collective – Manchester
(Engeland): Regional Assemblee Emmaus Europe – Keulen
(Duitsland): training geschiedenis van Emmaus
uitnodiging opening nieuwe woonhuis Krakow

Duitsland: bezoeken aan Emmaus groepen in Keulen, Krefeld en Sonsbeck – Nederland: de
Duitse groepen deden mee aan het volleybaltoernooi bij Emmaus Parkwijk –
We hadden buitenlandse gasten uit Brighton & Cambridge (Engeland), Sherwiller (Frankrijk),
Piura (Peru), Cuddalore (India) en Banja Luka (Bosnië Herzegovina)

Diversen
Haarzuilens
Haarzuilens is een kleine gemeenschap met zo’n 500
inwoners. Door de tijd heen is Emmaus een onderdeel
geworden van deze actieve gemeenschap. We doen mee
met de Lentetocht, helpen bij de Halve van de Haar, de
plaatselijke Fritoloog komt langs voor patat & kroketten,
we organiseren een Buurt BBQ ,zijn actief in Hoor de Haar
en laten de geit dekken in de plaatselijke dierenweide.
Fritoloog Fred (r) met Nestor (l) als Peruaanse assistent

PR
Rond onze feestmarkten krijgen we meestal lokale aandacht van de huis-aan-huis bladen.
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Jacqueline Maris maakte voor de VPRO serie OVT
een radioreportage: Het Spoor Terug – Van de
priester en barones. Het werd in juni uitgezonden
op NPO Radio 1 en is nog via Uitzending gemist
terug te luisteren.
Het Volkskrant Magazine plaatste Emmaus
Haarzuilens in de top van de interessante
kringloopbedrijven.
In 2015 zijn we een Jubileum-commissie gestart.
In 2016 viert Emmaus Haarzuilens haar 50 jarige
jubileum. Er werden plannen gesmeed voor de
uit Volkskrant Magazine - 2 mei
invulling van het komende jaar, sommige uitbundig, andere
subtiel. Aan het eind van 2015 was er in ieder geval een jubileumboekje gereed met interviews
van (oud)bewoners en een voorwoord van de burgemeester. De reünie voor oud medewerkers
is ook al gepland. Het wordt een mooi jaar.

Financiën
Baten 2015
Recuperatie
€ 58.696
13%

Lasten 2015

Overige
baten
€ 20.225
4%

Overschot
€ 74.479
16%

Medewerkers
€ 110.505
24%

Projecten
€ 118.037
25%
Exploitatie
€ 161.064
35%

Markt
€ 385.164
83%
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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
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Internationale solidariteit
Nr
Naam
2015.01 Centro de Encontro
2015.03 Águilas Emaús Piura

Plaats

Land

Omschrijving

Maputo

Mozambique

reparatie weg naar school

Piura

Peru

opleidingskosten medewerkers

Bedrag
€
600
€ 5.000
€ 1.500

2015.15 Emaus Lublin

Lublin

Polen

verbetering woonruimte
woongemeenschap

2015.05 Emaus Oselya

Lviv

Oekraïne

verbetering
kledingophaal/verwerking

€ 1.500

2015.05 Emaus Krakow

Krakow

Polen

bijdrage kosten Zomerkamp

€ 1.500
€ 2.500

2015.20 Florence Home Foundation

Cuddalore

India

aanschaf zonnepanelen & groente
kas

2015.23 Ayuada Maya

La Tinta

Guatamala

aanleg 59 waterleidingen

€ 3.000

Soedan

Bit Pearls - handwerkonderneming
voor vrouwen

€ 1.000

2015.25 BKLVA
2015.26 AID Foundation

Bacalod City

Filipijnen

Hydro Power Project - Lemoengras
distillatie

€ 5.000

2015.27 VSO

Muleba district

Tanzania

microkredieten voor boeren

€ 7.000

2015.38 ADRA

Cao Bang

Vietnam

koeien beschikbaar stellen aan
kansarme huishoudens

€ 1.500

2015.39
2015.48
2015.50
2015.56

Oruro

Bolivia

ondersteuning kinderopvang

Chisenau

Moldavie

busje voor NGO Bethanie

Kiev

Oekraïne

Meals on Wheels - daklozenhulp

Ukpo

Nigeria

Clean Water 4 a Heathly Life

€
800
€ 5.000
€ 2.650
€ 3.500
€

Emaus Oruro
Hart voor Moldavie
Spilnota Kiev
Rural Women Foundation

2015.58 Centro de Encontro

Maputo

Mozambique

jaarlijkse bijdrage tbv Aidsactivisten

2015.61 Emmaus Internationaal

Parijs

Frankrijk

bijdrage internationaal
solidariteitsfonds

€ 5.000

Oeganda

ondersteuning technische school via Bonabaana

€ 3.880

Mali

meten windcondities & training en
onderhoud

€ 7.500

Lviv

Oekraïne

studiekosten Yuriy Lopatynskyy

Piura

Peru

verzending container goederen

€ 5.000
€ 3.230
€ 67.260

2015.63 Care for Others
Energy Solutions for
Humanity
2015.68 Narodna Dopomoha Lviv
2015.69 Águilas Emaús Piura
Totaal Internationale solidariteit
2015.66
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600

Dak- & thuislozen, ongedocumenteerden
Nr

Naam

Plaats

Land

2015.08 Doorbraak

Leiden

Nederland

2015.13 Doepoen

Nijmegen

Bedrag

Omschrijving
ondersteuning van organisaties van
migranten en vluchtelingen

€

Nederland

Sea Watch - vluchtelingen op zee

€ 1.500
€

250

2015.22 Jeannette Noëlhuis

Amsterdam

Nederland

geluidsapparatuur voor wakes en
straatprotesten

2015.31
2015.33
2015.35
2015.41

Utrecht

Nederland

opvang ongedocumenteerden

Amsterdam

Nederland

steun ongedocumenteerden

Utrecht

Nederland

jaarlijkse bijdrage steunfonds

Utrecht

Nederland

steun ongedocumenteerden

€ 45.247
€ 1.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 5.000

De Tussenvoorziening
ASKV
Bob vd Houtfonds
STIL

600

2015.45 Fanga Musow

Utrecht

Nederland

opvang van (ongedocumenteerde)
vrouwen en kinderen

2015.46 Bob vd Houtfonds

Utrecht

Nederland

versnelfonds - extra impuls voor
schuldenproblematiek

€ 15.000

2015.70 't Groene Sticht

Utrecht

Nederland

jaarlijkse omzetting van lening naar
gift

€ 7.562

Nederland

Nacht van de Vervanging

€
250
€ 86.409

Amsterdam
2015.67 ASKV
Totaal Dak- & thuislozen, ongedocumenteerden

Bewustwording & overig
Nr
Naam
2015.04 Werelddelen

Plaats

Land

Omschrijving

Tilburg

Nederland

ondersteuning tijdschrift

Bedrag
€
100

2015.07 Ab Harrewijnprijs

Rotterdam

Nederland

prijs voor 'initiatieven met een
hart'

€ 2.500

2015.11 XminY

Amsterdam

Nederland

ondersteuning van 'hét actiefonds'

€ 1.000

2015.12
2015.30
2015.32
2015.47
2015.64
2015.65

Amsterdam

Nederland

Samen tegen Racisme

Utrecht

Nederland

ondersteuning activiteiten

Amsterdam

Nederland

ondersteuning werkzaamheden

Utrecht

Nederland

bijdrage aan monument in Utrecht

Utrecht

Nederland

bijdrage Armoededag 17 okt

Nederland

secretariaatskosten 2016

€
500
€
250
€
500
€
100
€
683
€ 8.500
€
235
€ 14.368

Comité 21 maart
STRO
Jansen & Jansssen
Joodsmonument
Armoedecoalitie
Armoedecoalitie
diverse kleine giften
Totaal Bewustwording overig

Utrecht

Nederland

Bijdrage Emmaus Utrecht

€ 50.000,--

(kledingwinkel Mgr vd Weteringstraat)

Bijdrage Emmaus Haarzuilens

€ 118.037,--
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