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DOEL (Artikel 2 van de Statuten)
1.

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.

2.

Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer een woonwerkgemeenschap te vormen
en welvaartsresten te verwerken, waardoor materialen en goederen hun waarde
terugkrijgen. De stichting komt voort uit de Emmaus-beweging en wil bij het bereiken
van haar doel telkens de zeven kernwaarden van Emmaus-Nederland in het vizier
houden. (zie bijlage 2)

3.

Emmaus Haarzuilens is lid van de Federatie Emmaus Nederland (FEN), van Emmaus
Europa en van Emmaus Internationaal.

4.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuurders:
-

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Gewoon lid
Gewoon lid
Gewoon lid

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

Beloningsbeleid:
-

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

Werkzaamheden:
-

-

Emmaus Haarzuilens is een woonwerkgemeenschap. Er wonen maximaal 14
bewoners waaronder een groot aantal ex-dak- en thuislozen. Alle bewoners werken
mee in de kringloopbedrijvigheid: het ophalen, sorteren en verkopen van
tweedehands goederen. In en rond de stad Utrecht worden per jaar bij ca. 2.600
adressen goederen opgehaald. Naast de bewoners zijn er tientallen vrijwilligers die
één of meerdere dagdelen per week meewerken in de kringloopbedrijvigheid.
Emmaus Haarzuilens is financieel onafhankelijk - we ontvangen geen subsidies of
andere externe financiering.

Doelstellingen:
-

-

-

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 draagt ook bij aan een beter milieu en de overgang naar een circulaire
economie.
Het financieel en materieel steunen van (kleinschalige) projecten binnen en buiten
Nederland.
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Voorwoord van de voorzitter
Het is een bewogen jaar geweest: 2020. Weinigen zullen de coronatoestanden snel vergeten. Emmaus
Haarzuilens heeft zich er wonder boven wonder enorm goed doorheen geslagen. Stel je voor: veertien
personen die bleven werken en nog spullen bij de mensen bleven ophalen, plus alle mensen die op ons
terrein goederen kwamen afgeven. In de afgelopen periode trok de creativiteit samen boven de
Eikstraat 14. De verkoop, weliswaar met in achtneming van de telkens nieuwe regels vanuit de
overheid, ging aangepast door. De veiligheid voor de medewerkers en de bezoekers stond voorop.
Ieder kon komen, maar wel op afspraak. Hierdoor konden we toch snel een paar honderd bezoekers
op het terrein ontvangen. En ondanks dat alles geen coronabesmettingen binnen de groep. Samen
hebben we het ongelooflijk goed gedaan en wat een verantwoordelijkheidsgevoel is er opgebracht!
Het gevolg is dat 2020 totaal geen financieel rampjaar geworden is. Het werd zelfs één van de betere.
Ook hebben we weer bijna een derde van de inkomsten kunnen wegzetten in allerlei projecten.
Los van de corona zijn er nog andere belangrijke gebeurtenissen te melden. De wisseling van de wacht.
Na vijfendertig jaar gaan Jos en Hermien het wat rustiger aan doen. Zij hebben het pand aan de
Eikstraat 5 betrokken, maar blijven ieder in een eigen vorm werkzaam bij de Emmaus. Helaas hebben
we in verband met de coronaproblematiek niet op een geëigende wijze het gedeeltelijke afscheid
gevierd. Dat houden zij nog te goed! Nu heeft Jeroen het stokje overgenomen. Het is voor de tweede
keer dat er een gezin meekomt, nu Jeroen en Jana met hun kinderen in de woning van Hermien en Jos
zijn getrokken. En voor het eerst in 35 jaar is het jaarverslag niet alleen door Jos geschreven, maar door
enkele bewoners gezamenlijk.
Volgend jaar, in 2021, bestaat Emmaus Haarzuilens alweer vijfenvijftig jaar! Het leeuwendeel van die
tijd hebben Hermien en Jos mede vorm gegeven aan Emmaus Haarzuilens. En wat voor een
ontwikkeling is er doorgemaakt in die tijd. Hadden de mannen en vrouwen van het eerste uur, Wim
Veer, de families Schamaart, de families Wilken en De Vries kunnen bedenken dat er na ruim een halve
eeuw zo’n prachtig complex zou staan? Door de jaren heen gerealiseerd dankzij de inzet van meer dan
duizend bewoners en minstens zoveel vrijwilligers. Ongelooflijk wat je samen kan bereiken.
Emmaus Haarzuilens is een begrip geworden in Nederland. Een instelling die aan de ene kant open
staat voor personen die een fysiek of geestelijk dak boven het hoofd missen. Wij laten een alternatief
van samenleven zien aan de maatschappij: samen wonen, samen werken en samen delen. Daarnaast
ook een organisatie die in de loop van de tijd honderden initiatieven over de hele wereld met in totaal
een paar miljoen aan financiële middelen heeft ondersteund.
Al met al een heel bijzonder jaar, waar los van de coronaperikelen met vreugde op teruggekeken kan
worden. Wij, bewoners, vrijwilligers en bezoekers, hebben het samen heel goed gedaan!
Kees Verhoef

Samen wonen
Ondanks alle perikelen rondom het coronavirus, hebben we in 2020 toch 27 bewoners voor kortere
of langere tijd mogen verwelkomen. Gezamenlijk waren zij goed voor 14,8 voltijd banen op basis van
36 uur.
Alle bewoners leven op basis van kost en inwoning plus zakgeld. De woongemeenschap biedt plek
voor 14 bewoners. In het grote woonhuis kunnen 12 mensen wonen. Het kleine huisje biedt plek
voor 2 (volwassen) bewoners.
Wanneer mensen interesse tonen om in de woongroep te komen wonen worden ze in eerste
instantie uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Aan de hand van dit gesprek wordt er een
afspraak gemaakt om 2 weken op proef te komen wonen en werken. Deze proefperiode wordt in de
huisvergadering (iedere vrijdagmiddag) geëvalueerd. Als beide partijen met elkaar verder willen
wordt er een ontwikkelplan opgesteld. In dit plan worden afspraken vastgelegd met betrekking tot
wonen en werken. Bewoners worden gestimuleerd om na verloop van tijd weer uit te stromen. Het
doel hierbij is dat de bewoner op een betere manier weggaat dan dat hij/zij gekomen is.
Het bezettingspercentage in 2020 lag op 86%. Van de 27 mensen die in 2020 zijn geweest, waren er 9
die het hele jaar door in de woongroep hebben gewoond. Daarvan zijn wel 2 bewoners vanuit de
woongroep verhuisd naar een kleine woning, iets verderop in de straat. Van de 27 mensen die bij ons
verbleven waren er 8 vrouwen en 19 mannen. De oudste bewoner was 66 jaar, de jongste 24.
De woonruimte boven de
winkel bleef het hele jaar
bewoond door dezelfde twee
bewoners. Eén van hen is dit
jaar gaan studeren en dus sinds
1 september uitgeschreven als
werknemer van Emmaus
Haarzuilens, maar zij is
daarnaast werkzaam gebleven
in de kledingwinkel.
Zoals al eerder vermeldt,
verhuisden 2 bewoners eind mei naar een woning, iets verderop in de straat: Eikstraat 5. Dit pand is
al een tijdje geleden aangeschaft door Emmaus Haarzuilens als “oude dag-voorziening” voor
bewoners die zich voor lange tijd hebben ingezet voor Emmaus. In dit geval gaat het om Jos en
Hermien. Jos bereikt in februari 2021 de pensioengerechtigde leeftijd, maar hij zal als vrijwilliger wel
actief blijven binnen de organisatie en houdt het financiële deel onder zijn hoede. Hermien blijft
gewoon werkzaam op diverse terreinen, nu als uitwonend bewoner.
Deze verandering laat natuurlijk een behoorlijk gat achter in de kerngroep. Jos is toch al bijna 40 jaar
actief geweest bij Emmaus Haarzuilens en is “het gezicht” van de organisatie. Al lange tijd werd er
gezocht naar opvolgers, maar dit bleek een zeer moeizame zoektocht te zijn.
Sinds juli 2020 is er dan toch de versterking gekomen waar zo lang naar gezocht is. Jeroen is samen
met zijn gezin in het huisje komen wonen waar Jos en Hermien in hebben gewoond. Jeroen heeft in
de jaren ’90 in de woongroep gewoond en was toen ook kerngroeplid. Jana deed in 2004 een “sociaal
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jaar” vanuit Duitsland bij Emmaus Haarzuilens. Samen met 2 kleine kinderen, Joppe en Jade, brengt
dit een grote verandering teweeg in de woongroep. Voor het eerst sinds lange tijd wonen er weer
kinderen in de woongroep. Jeroen is werknemer van Emmaus, op dezelfde voorwaarden als alle
andere bewoners. Jana werkt bij een apotheek van de faculteit
diergeneeskunde in Utrecht.
In het kader van scholing voor de bewoners zijn er weer
verschillende scholingen, trainingen en cursussen geweest. Twee
bewoners hebben een training gevolgd om elektrische apparaten
en trappen te keuren. Dit was ook nodig in verband met de
ARBO en de veiligheid op de werkvloer. Een bewoner en een
vrijwilliger zijn op herhalingscursus geweest voor de BHV.
Verder waren er twee deelnemers aan de cursus
“Warenherkenning” en twee andere aan de cursus “Social
Media”. Beide cursussen werden door de FEN georganiseerd.
Bovendien vond er in februari een training “Omgaan met
agressie” plaats waar verschillende bewoners aan deelnamen.

Zoals ieder jaar, hebben we ook in 2020 een aantal internationale gasten mogen ontvangen voor het
SIW zomerkamp. SIW Internationale Vrijwilligersprojecten is een uitwisselingsorganisatie die
vrijwilligers in Nederland ontvangt en naar het buitenland uitzendt. In 2020 was dit de enige locatie
waar het SIW-kamp door kon gaan. In verband met reisrestricties door corona was de groep dit jaar
klein: 4 deelnemers uit Frankrijk, Duitsland en Zuid-Afrika en 2 begeleiders. Ze hebben meegewerkt in
de loodsen, in huis (peertjes
schillen!) en in de tuin. Ook werd er
in weer en wind gefietst naar de
kaasboerderij en Slot Zuylen. Een
karaokeavond, typisch Nederlandse
snacks en discussies over idealen &
wereldvraagstukken wisselden
elkaar af. Tot slot was er eind
augustus de traditionele Feestmarkt,
dit jaar in beperkte vorm vanwege
corona, maar inclusief modeshow
door de zomerkampers.

Tenslotte hebben we in 2020 een prachtig inductiefornuis in gebruik genomen, passend bij ons
streven zo energiezuinig mogelijk te wonen en werken.
We hopen dat er in 2021 weer wat meer mag. We hebben ieder jaar een barbecue voor de buurt
georganiseerd. Dit kon afgelopen jaar niet doorgaan. We hopen deze traditie in 2021 weer op te
kunnen pakken. Verder willen we een plan maken voor de scholing van bewoners. Doel is dat
bewoners beter weggaan bij ons dan dat ze gekomen zijn. Scholing kan hier een belangrijke rol in
spelen.
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Vrijwilligers
Naast bewoners, zijn vrijwilligers een belangrijk onderdeel van Emmaus Haarzuilens. Op alle
terreinen van ons praktische werk zijn zij actief. Van kantoorwerkzaamheden tot het draaien van de
kledingwinkel in Utrecht. Meerdere dagdelen in de week bijspringen in het kleding sorteren en
inhangen in Haarzuilens, mee op de vrachtwagen om goederen op te halen, of een ochtend ophaaltelefoon aannemen op het kantoor. De jongste vrijwilligers zijn in de twintig en de oudsten zijn
mensen die intussen gepensioneerd zijn. Vóór de coronapandemie was het gemiddeld aantal fte’s 7,
nu is dat 6. Een paar vrijwilligers zijn in 2020 gestopt en een aantal is vanwege corona thuis gebleven
om in betere tijden terug te keren.
Het afgelopen jaar hebben we het dus met beduidend minder vrijwilligers moeten doen. De instroom
van goederen lag hoger, maar met flexibiliteit en een goede taakverdeling voor de bewoners en
resterende vrijwilligers, hebben we de boel kunnen bolwerken. De situatie van 2020 heeft er wel toe
geleid dat we alle bezette werkplekken nog eens onder de loep hebben genomen. In het komende
jaar willen we een duidelijker beeld hebben waar we vrijwilligers nodig hebben en hier ook specifiek
voor gaan werven.
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Samen werken
Het jaar 2020 werd vooral gekenmerkt door het coronavirus. Een deel van de maanden maart en
april (7 weken) en uiteindelijk ook eind 2020 (één week) zijn we gesloten geweest voor de verkoop.
De ophaal van goederen is wel door gegaan, met inachtneming van de geldende omgangsregels,
zoals het dragen van een mondkapje en 1,5 meter afstand bewaren.
In de tussenliggende periodes zijn we wel open geweest,
maar met restricties in de aantallen bezoekers op het terrein
en per verkooploods. Om de grote toeloop van klanten te
beperken en vooral te spreiden zijn we twee dagen in de
week open gegaan. Elke woensdagmiddag en
zaterdagochtend.
De ophaal van goederen hebben we altijd samen met onze
collega’s van Emmaus Domstad gedaan. Emmaus Domstad
heeft echter sinds de eerste lockdown in maart geen ophaal
meer gedaan in 2020. Wij hebben een groot deel van hun
ophaalgebied overgenomen.

Emmaus verdient haar geld met kringloopbedrijvigheid. Dagelijks worden er tweedehands spullen bij
mensen thuis opgehaald en hier gesorteerd en verder verwerkt. Ook hebben we op het
afvalscheidingsstation van de gemeente Utrecht een container staan waar mensen hun spullen
kunnen afgeven en kunnen mensen zelf spullen bij ons komen brengen. Verder hebben we in
Harmelen en De Meern een aantal kledingcontainers staan, waar mensen hun gedragen kleding en
schoenen kunnen deponeren. Een groot deel wordt via onze markt verkocht, een deel wordt als
grondstof afgevoerd en een klein deel blijft over als restafval. Het blijft ons streven om de
restafvalstroom steeds verder te verkleinen, maar in de praktijk blijkt dit moeilijk.
Opmerkelijk was de partij van duizenden
professionele pruiken, gul aan ons gedoneerd
door vrijwilligers. De pruiken werden deels
verkocht op de markt en deels gegeven aan
Stichting Haarwensen voor mensen met
haarproblemen.
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Overzicht herkomst en bestemming goederen, afgerond in kg

Kilo's
IN:
Ophaal bij klanten thuis

%

Kilo's

266.000

36%

UIT:
via winkel-/marktverkopen

83.000

11%

via afnemers (recuperatiegoederen)

(afgerond)

%

(afgerond)

341.000 46%

251.000 34%

ruim 2.700 adressen

Kledingcontainers
Harmelen & De Meern

papier, metaal, textiel, elektra, glas

Ophaal - AfvalScheidingsStation

250.000

Afvoer - AfvalScheidingsStation

34%

Tractieweg, Utrecht

Afgifte op terrein

79.000 11%

plastic, hout, puin, glas, chemisch afval

137.000

19%

Restafval

Eikstraat, Haarzuilens

736.000

100%

65.000 9%
736.000

Herkomst ingekomen goederen in kg

Afgifte op terrein
137.000 kg
19%

Afval Scheidings
Station
250.000 kg
34%

Ophaal bij klanten
266.000 kg
36%

Kledingcontainers
83.000 kg
11%

In 2020 hebben we in totaal bijna 736.000 kilo aan gebruikte artikelen ingezameld, gesorteerd en
verwerkt. Ophaal bij klanten thuis en de container op afvalscheidingsstation Tractieweg leverden de
meeste spullen op. Ook via de afgifte op ons terrein en de kledingcontainers in de regio (Harmelen
en De Meern) kwamen goederen binnen.
Ten opzichte van 2019 betekent dit ruim 33.000 kilo aan goederen wat er meer is verwerkt dit jaar.
De stijging zit vooral in de goederen die op ons terrein zijn afgegeven. Dit laat zich vermoedelijk
verklaren door de gevolgen van de Coronacrisis. Veel mensen hebben van huis uit gewerkt en
hadden meer tijd om thuis eens op te ruimen. Ook hebben we bijna het hele jaar door een groot deel
van de ophaal overgenomen van Emmaus Domstad, hoewel het aantal ophaaladressen niet enorm is
toegenomen ten opzichte van 2019.
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100%

Bestemming goederen in kg

via Verkoop
251.000 kg
34%

Restafval
65.000 kg
9%

Recuperatie
341.000 kg
46%

via Afval
Scheidings
Station
79.000 kg
11%

Al deze tonnen aan goederen moeten het terrein ook weer verlaten. Eén derde werd verkocht als her
te gebruiken product op de markt, hoofdzakelijk aan particuliere klanten. Een krappe helft werd
afgenomen als grondstof. Goederen die voor de reguliere verkoop niet meer geschikt zijn worden
gescheiden op grondstof en als zodanig verkocht. Het gaat hier om papier, oud-ijzer, lompen/textiel,
wit- en bruingoed, CD’s & DVD’s en glas. Een klein percentage stortten we op afvalscheidingsstation
Tractieweg. Het gaat om plastic, hout, puin, chemisch afval en vlak glas. Met de gemeente Utrecht
hebben we de afspraak dat we kosteloos afval mogen brengen, gesorteerd op grondstof, maximaal
evenveel als we wekelijks ophalen. We zitten ruim binnen die marge, met driemaal zoveel ophaal als
stort. Tenslotte bleef 9% aan restafval over.
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Samenwerking
Om ons kringloopwerk goed te kunnen doen en onze “markt” veilig te stellen zijn er
verschillende samenwerkingsverbanden waar we in zitten. Eén van de belangrijkste
stappen die we de afgelopen jaren hebben genomen, is het aanvragen en verkrijgen
van het “100% kringloop!”-keurmerk. Dit keurmerk wordt door de BKN
(Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland) toegekend na nauwkeurige
toetsing. Wij zijn al lange tijd lid van de BKN en hebben nu ook sinds 2016 het keurmerk toegekend
gekregen. Dit heeft ertoe geleid dat we onze werkstructuren duidelijk in beeld hebben gebracht en
voor onszelf duidelijke doelstellingen hebben geformuleerd op het gebied van afvalvermindering en
milieu, maar ook voor de woongroep en zijn bewoners. Het doel is en blijft jezelf kritisch onder de
loep nemen en bezig blijven jezelf te verbeteren.
Samen met Emmaus Domstad, Kringloopcentrum De
Arm en WIJ 3.0 is eind 2019 de Circulaire Werkplaats
Utrecht opgezet. De werkplaats zit op het terrein van
De Arm. In de werkplaats worden oude, afgedankte
meubels verwerkt tot nieuwe producten. Samen met
ontwerpster/kunstenares Louise Cohen worden er
producten ontwikkeld. Wij leveren regelmatig afgedankte meubels die niet meer geschikt zijn voor
de verkoop. Het gaat hier hoofdzakelijk om kleinere meubels zoals kastjes, stoelen en tafels. CWU
valt onder de paraplu van WIJ3.0, een organisatie voor activering en re-integratie. Het werken met de
meubels is een manier voor mensen zonder werk om weer actief te worden en onder begeleiding
nieuwe dingen te leren.
Wij zijn ook lid van de Federatie Emmaus Nederland (FEN) en van Emmaus
Internationaal (EI), waar we onder de regio Emmaus Europa vallen. Normaal
gesproken zijn er regelmatig vergaderingen op nationaal, Europees en wereldwijd
niveau. Door corona hebben deze bijeenkomsten alleen online plaatsgevonden. Wij
hopen in 2021 weer veel mensen van de Emmausbeweging te kunnen ontmoeten.
Ook vindt er, normaal gesproken, regelmatig een overleg plaats met onze collega’s van Emmaus
Domstad, Kringloopcentrum De Arm en de Gemeente Utrecht, afdeling Stadsbedrijven. Hier wordt
onze aanwezigheid op de verschillende Afvalscheidingsstations (ASS) besproken. We hebben de
afspraak dat we op de verschillende Afvalscheidingsstations een container hebben staan waar
mensen hun goede spullen aan ons kunnen doneren. Wij legen deze container 6 dagen per week.
In 2020 zijn de diverse overleggen gereduceerd tot een noodzakelijk minimum en de meeste vonden
online plaats, door de situatie rondom het coronavirus.
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We hopen dat volgend jaar meer mogelijk is en we onze diverse partners weer fysiek kunnen treffen
in de diverse overleggen. Verder gaat er een plan komen hoe we Emmaus verder kunnen
verduurzamen. Denk hierbij aan elektrisch rijden en ledverlichting in de loodsen.

Samen delen
Emmaus Haarzuilens is een woonwerkgemeenschap waarin we samen wonen, samen werken en
samen lief en leed delen. We weten, samen met vrijwilligers en bewoners, de boel goed draaiende te
houden, ook in 2020 weer zonder betaalde krachten. Doordat we afzien van een regulier salaris,
kunnen we van de opbrengsten van onze kringloopbedrijvigheid ook andere mensen verder helpen.
‘Samen delen’ betekent bij ons dus ook dat we delen met anderen die het minder hebben. Zo werken
we niet alleen voor onszelf en strijden we actief tegen armoede.
Binnen de beperkingen door corona zijn we afgelopen jaar gewoon doorgegaan met het ophalen van
spullen. Doordat we gedurende het jaar een aantal weken helemaal gesloten zijn geweest voor de
verkoop en verder met beperkte bezoekersaantallen open zijn geweest hadden we beduidend
minder klanten dan andere jaren. Ondanks dat hebben we toch goede opbrengsten uit de verkoop
kunnen genereren. Zoals gebruikelijk hebben we weer een goed deel van onze inkomsten
weggegeven (we mikken op minstens een kwart; dit jaar is dat weer ruim gelukt met 33 %). In totaal
gaat het om €156.131. In bijlage 1 staat een opsomming van de gesteunde projecten, met enkele
projecten uitgelicht.
Van de 63 binnengekomen projectaanvragen hebben we er 36 toegekend. Tussen alle andere
werkzaamheden door bespreken we de projectaanvragen met de kerngroep, waarbij we letten op de
kwaliteit en haalbaarheid van de voorgestelde projecten en op zaken als duurzaamheid en
zelfredzaamheid. We ondersteunen in binnen- en buitenland:
-Kleinschalige sociaaleconomische projecten gericht op zelfredzaamheid;
-Projecten voor dak- en thuislozen en ongedocumenteerden;
-Projecten die bijdragen aan een eerlijke, duurzame wereld;
-Projecten die bijdragen aan bewustwording en het wakker schudden van gewetens.
Op verschillende plekken in de wereld werden afgelopen jaar Emmausgroepen hard getroffen door
de coronapandemie. Om de problemen zoveel mogelijk te verlichten, heeft Emmaus Internationaal
een noodfonds ingesteld voor groepen in financiële moeilijkheden; hier hebben we €15.000 aan
bijgedragen.
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Ook via de Haella Stichting hebben we projecten ondersteund om de moeilijkheden als gevolg van
corona te beperken (€5.000). De Voedselbank Utrecht had in de coronacrisis extra geld nodig om
mensen te helpen in hun levensbehoeften te voorzien (hier hebben we €3.500 aan gegeven).
Doordat we zoveel goederen ophalen, kunnen we natuurlijk meer delen dan geld alleen. Vaak
leveren we materiële steun aan projecten. Zo hebben we in 2020 schoenen en kleding uitgezocht en
gegeven voor de vluchtelingenopvang in Lesbos, via stichting Feniks Aid Delivery Mission. Daarnaast
komen regelmatig mensen bij ons langs voor materiële steun. Dit betekent dat ze tegen een
gereduceerde prijs (en soms gratis) spullen mogen uitzoeken die ze nodig hebben voor het inrichten
van hun woonruimte. Dit gaat via diverse organisaties, bijvoorbeeld Stichting Welkom in Utrecht.
Deze stichting brengt vluchtelingen die een woning in Utrecht krijgen in contact met mensen uit de
regio. Er worden activiteiten aangeboden voor, door en met vluchtelingen.
Onze binnen- en buitenruimte hebben we
eveneens kunnen delen met anderen: de
vergaderruimte werd door diverse organisaties
gebruikt (zie pagina 11) en via Struinen in de
Tuinen hebben we met veel plezier onze tuin
opengesteld voor muziek en publiek.

Vooruitblik
Een deel van de projecten die afgelopen jaar
binnenkwamen, werd ingediend via het formulier
op de website. Zo is het voor ons gemakkelijk om
belangrijke informatie te vinden, dus dit scheelt
werk bij de projectbeoordeling. Nadeel van het
systeem is dat soms het persoonlijke gevoel
ontbreekt. Het is met het huidige formulier moeilijk
aan te voelen met wat voor groepje mensen we te
maken hebben, hoe ze ermee begonnen zijn en hoe
ze bij ons terecht zijn gekomen. Komend jaar willen
we dit verbeteren door projectaanvragers te vragen
om een briefje met toelichting. Het formulier
kunnen we nog wat verbeteren en handhaven
naast het meer persoonlijke contact.
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Communicatie en netwerk
Media
Voor het vertellen van ons verhaal, maken we gebruik van verschillende media. Zo kunnen mensen
ons vinden als ze spullen willen kopen, afgeven of op laten halen, als ze een projectaanvraag willen
doen, als ze bij ons willen komen werken en/of wonen en als ze gewoon meer informatie willen.
Allereerst is er de website, www.emmaus-utrecht.nl. Hierop staan algemene informatie, vacatures
voor vrijwilligers, nieuwsbrieven, gesteunde projecten, jaarverslagen en profielen voor potentiële
bewoners. De website is aan vernieuwing toe: we willen beter duidelijk maken dat de Emmaus méér
is dan alleen een kringloopwinkel. Het plan is in 2021 een nieuwe website te bouwen.
We zijn opnieuw een maandelijkse nieuwsbrief gaan verspreiden, “Even bijpraten” genaamd. Een
digitaal levensteken is in tijden van corona extra belangrijk. Vaste rubrieken zijn de woongroep,
projecten, Emmaus International en bijzondere binnengekomen goederen. De nieuwsbrief wordt
verzonden aan medewerkers, vrienden en andere Emmaus-groepen en ook op de website en
Facebook gepubliceerd.
Dan zijn er de sociale media Facebook, Instagram en YouTube waarop we actief zijn met posts over
spullen (vooral Instagram) en over de woongroep en de idealen van Emmaus (merendeels op
Facebook). Een toegewijde vrijwilliger maakt regelmatig posts met leuke foto’s van spullen en het
terrein. YouTube hebben we in 2020 weinig gebruikt.
Enkele cijfers over ons Facebook-bereik in 2020:
24037 mensen bereikt, 183 volgers erbij (beide meer dan 150%
stijging tov 2019), 474 comments, 224 shares. Met de best
bekeken posts bereikten we steeds meer dan 1000 mensen.
Vooral persoonlijke berichten, bijvoorbeeld over jubilea en
diploma’s, updates over de (her)opening van de kringloopmarkt
en kijkjes achter de schermen (laden, lossen, sorteren) bleken
populair. De foto’s in dit jaarverslag komen uit meest bekeken
online berichten.
Ook dit jaar verscheen Emmaus Haarzuilens in de pers: RTV
Utrecht heeft het programma “Margreet op 1,5 meter” gemaakt,
over organisaties ten tijde van de corona-beperkingen. Onze
omgang met de maatregelen tijdens de kringloopmarkt werd
vereeuwigd: mandjes, mondkapjes, flesjes handalcohol, rijen voor de deur en afstand houden.
Na de feestmarkt eind augustus verscheen in de lokale kranten een bericht over de opbrengst voor
het gekozen goede doel (Transport4Transport fietsambulances).
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Netwerk
Niet alleen via de diverse media, maar ook via ons netwerk wordt onze bekendheid vergroot. Samen
krijg je meer voor elkaar dan alleen, dus we staan met veel organisaties in contact. Een greep uit ons
netwerk:
– De Tussenvoorziening: Emmaus Haarzuilens stond aan de wieg van De Tussenvoorziening, een
opvang voor daklozen met meerdere locaties in Utrecht. Nog steeds gaat jaarlijks een financiële
bijdrage naar De Tussenvoorziening en zijn de lijnen kort. Ze konden dit jaar gebruik maken van onze
vergaderruimte, waar makkelijk afstand kan worden gehouden.
– STIL: STIL Utrecht biedt hulp aan mensen zonder verblijfsvergunning. Ze informeert cliënten over
hun rechten en mogelijkheden en begeleidt ze persoonlijk op medisch, juridisch en humanitair vlak.
Ook maakt STIL zich sterk voor verandering in de maatschappij en bredere bewustwording omtrent
ongedocumenteerden. Twee bewoners van 2020 zijn via STIL bij ons komen wonen en werken.
– Utrechtse Uitdaging (BAM): De Utrechtse Uitdaging is een zogenaamde maatschappelijk makelaar,
een organisatie die verenigingen en stichtingen verbindt met het lokale bedrijfsleven. In het kader
van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kunnen de gekoppelde organisaties elkaar met
gesloten beurs helpen. Emmaus Haarzuilens is op deze manier aan de BAM gekoppeld om te
verduurzamen. Er is een inspectie geweest om te inventariseren wat er aan de gebouwen verbeterd
kan worden en dit zal later een vervolg krijgen.
– Armoede Coalitie Utrecht: Armoede Coalitie Utrecht zet zich in voor armoedebestrijding en maakt
zich sterk tegen sociale uitsluiting. Emmaus is één van de partners van Armoede Coalitie Utrecht.
– Buurtteams: sommige bewoners komen bij ons terecht via een Buurtteam en worden door hen
begeleid als ze eenmaal hier wonen.
- Coördinatorenoverleg nieuwe generatie: op het moment zijn bij meerdere vestigingen nieuwe
kerngroepleden/coördinatoren begonnen om de oude generatie Emmausmensen op te gaan volgen.
Deze nieuwe generatie Emmausmedewerkers ontmoet elkaar sinds 2020 regelmatig kennis te maken
en om ervaringen uit te wisselen.
Vergaderruimte
Allerlei organisaties hebben afgelopen jaar weer gebruikt gemaakt van onze mooie vergaderruimte
boven de meubelloods. Vooral vanwege de ruime opzet was het dit jaar extra populair: er kan
makkelijk 1,5 meter afstand worden gehouden.
- Moestuin De Haar: sinds voorjaar 2020 telen de tuinders en vrijwilligers van Stichting Moestuin de
Haar op het terrein naast ons groente, fruit en kruiden. In een jaar tijd is de paardenwei veranderd in
een moestuin waar oogstaandeelhouders zelf kunnen komen oogsten. Wij zijn blij met deze actieve,
groene buren en helpen elkaar over en weer: de moestuin kan gebruik maken van ons toilet en de
vergaderruimte. Andersom mogen wij mee-delen in de rijke oogst.
- Haarse Zon: Haarse Zon is de energiecoöperatie in Haarzuilens, een lokaal initiatief dat tot doel
heeft het dorp energieneutraal te maken. Twee bewoners zitten namens Emmaus Haarzuilens in de
werkgroep. Er is dit jaar vergaderd over de mogelijkheden tot uitbreiding.
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- Het Groene Sticht: een gemengd wonen-project in Leidsche Rijn. Op het Groene Sticht is onder
andere Emmaus Parkwijk gevestigd. Twee mensen zitten zowel in het bestuur van Emmaus
Haarzuilens, als in dat van het Groene Sticht.
- Hoor de Haar: vereniging voor belangenbehartiging voor inwoners van Haarzuilens.
- Fair Future Generators: een project van Milieudefensie waarbij jongeren gedurende een half jaar bij
een “duurzame” organisatie meewerken. Zelf schrijven ze: “Wil jij jouw zorgen over het klimaat en
gelijkwaardigheid omzetten in acties? Dan zit je bij Fair Future Generators goed!” Emmaus Langeweg,
Emmaus Wageningen, Emmaus Eemsmond en Emmaus Haarzuilens doen mee als stagelocaties, een
goede gelegenheid om de banden tussen de groepen aan te halen. Vanaf september 2021 komen
naar verwachting twee jongeren bij ons meewerken.
- ook de St. Bonifatiusschool, de lokale IVN en De Tussenvoorziening gebruikten de vergaderruimte.
Ambities
De ambitie is om meer regelmaat te brengen in de posts op sociale media en ze nadrukkelijker in te
zetten om het verhaal en de idealen van de Emmaus bekend te maken. Nu gaan de posts op
Instagram nog voornamelijk over spullen die te koop zijn - een mix van leuke items en bewustwording
zou ideaal zijn. Ook willen we een nieuwe website bouwen die voor een breed publiek duidelijk kan
maken wat de Emmaus allemaal betekent en doet.
Een ambitie voor de wat verdere toekomst is het ontwikkelen van een eigen webshop, mogelijk
gezamenlijk als Emmaus Nederland. De mooie webwinkel “Label Emmaüs” in Frankrijk kan als
succesvol voorbeeld dienen. Voordelen ten opzichte van Marktplaats zijn de controle over de
besteding van de inkomsten (i.t.t. bijvoorbeeld de advertentie-inkomsten van commerciële
platforms), mogelijkheid om specifiek klanten met groene motieven aan te trekken & Emmausidealen te verspreiden en het creëren van een bekend “merk” met een goede reputatie.
Wat betreft ons netwerk, willen we graag bestaande contacten onderhouden en versterken, zeker
met de lokale organisaties op het sociale terrein, zoals De Tussenvoorziening, de Armoede Coalitie en
de Utrechtse Uitdaging. Belangrijk is dat we elkaar over en weer persoonlijk leren kennen. Hopelijk
biedt het nieuwe jaar daar meer gelegenheid toe dan 2020 deed.
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Financiën
1. Balans per 31 december (in euro's)

2020

2019

ACTIVA
vaste activa
materiele vaste activa
financiële vaste activa
Totaal vaste activa

€ 864.624
€ 617.712

vlottende activa
debiteuren en overlopende activa
liquide middelen
Totaal vlottende activa

€ 56.805
€ 491.432

€ 886.394
€ 552.388
€ 1.482.336

Totaal activa

€ 1.438.782

€ 84.451
€ 504.948
€ 548.237

€ 589.399

€ 2.030.573

€ 2.028.181

PASSIVA
eigen vermogen
bestemmingsreserve materiele vaste
activa
continuïteitsreserve
algemene reserve
Totaal Eigen vermogen

€ 750.000

€ 750.000

€
€ 1.166.140

€ 82.000
€ 1.095.328
€ 1.916.140

voorzieningen
voorziening onderhoud
Totaal Voorzieningen

€

langlopende schulden
opstartpremie bewoners
Totaal Langlopende schulden

€

kortlopende schulden
crediteuren en overlopende passiva
Totaal Kortlopende schulden

€

39.570

Jaarverslag 2020

€
€

€
€

€
62.244

€ 2.030.573

13

€

27.148

€

10.319

€

63.386

10.319

12.619

62.244
€

27.148

39.570

12.619

Totaal passiva

€ 1.927.328

63.386

€ 2.028.181
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2. Staat van Baten & Lasten (in euro's)

2020

2019

BATEN
verkopen en vergoedingen
markt- & winkelverkopen
goederen voor recuperatie

€ 415.103
€ 50.413

€ 434.095
€ 35.750
€ 465.516

overige baten
giften, rente, bewoners bijdragen

€ 14.390

Totaal van de baten

€ 469.845

€

7.616

€ 14.390

€

7.616

€ 479.906

€ 477.461

LASTEN
kosten medewerkers

€ 131.536

€ 122.228

organisatiekosten

€ 131.208

€ 143.976

afschrijvingen

€ 59.720

€ 57.731

incidentele lasten

€ 12.500

€ 10.000

Totaal van de lasten

€ 334.964

€ 333.935

Bruto resultaat boekjaar

€ 144.942

€ 143.526

gesteunde projecten
continuïteitsreserve

€ 156.131
€
-

Netto resultaat boek – ten laste van
algemene reserve
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Bijlage 1. Overzicht projectensteun 2020

Projectensteun 2020: € 156.131, -Eikstraat 14, Haarzuilens

Mgr. van de Weteringstraat 1, Utrecht

1 Emmaus Haarzuilens

Gesteunde projecten 2020 Emmaus Haarzuilens en kledingwinkel Emmaus Utrecht
2020
Projectnr Naam

Plaats

Land

Bedrag Hrz Omschrijving

Projecten binnen Emmaus
2020.01
2020.07
2020.11
2020.31

Emaus Oselya
Emmaus Eindhoven
Águilas Emaús
Emmaus Eindhoven

Lviv

Oekraine

Eindhoven

Nederland

nieuwbouw kledingsorteerloods

Nederland

€ 18.600
€ 7.437
€ 10.000
€
450

Piura

Peru

Eindhoven

2020.40

Emmaus International

Parijs

Frankrijk

€ 15.000

noodfonds voor Emmaus groepen in financiële problemen door Coronacrisis

2020.59

Águilas Emaús

Piura

Peru

€ 10.000

aanschaf heftruck

overname zakgeldregeling bewoner
bijdrage voor studiekosten medewerkers Águilas Emaús
steun na brand - reparatie vrachtauto - via Emmaus Domstad

Dak- en thuisloosheid, armoede en ongedocumenteerden in Nederland
2020.06

Straatnieuws

Utrecht

Nederland

€

1.875

2020.09

De Tussenvoorziening

Utrecht

Nederland

€ 25.000

begeleid kleinschalig wonen voor forensische cliënten - zie 2019.43

2020.10

Ab Harrewijnprijs

Rotterdam

Nederland

€

2.500

prijs voor initiatieven voor mensen aan de onderkant vd samenleving

2020.12

Ubuntuhuis

Utrecht

Nederland

€

2.500

ontmoetingsplek ongedocumenteerden

2020.15

De Tussenvoorziening

Utrecht

Nederland

€ 11.300

bijdrage Armoedecoalitie Utrecht plus Landelijke Armoedecoalitie

2020.35

Haella Stichting

Den Haag

Nederland

€

5.000

ondersteuning kleinschalige projecten ivm Coronacrisis

2020.36

Voedselbank Utrecht

Utrecht

Nederland

€

3.500

steunactie ivm Coronacrisis - via sportverenigingen in Vleuten-De Meern

2020.61

STIL

Utrecht

Nederland

€

5.000

bijdrage stichting voor mensen zonder verblijfsvergunning

2020.63

Janelle Wiese, NOIZ,
Sleep Inn

Utrecht

Nederland

€

1.200

diner voor dak- en thuislozen

Maputo

Mozambique

€

125

steun ivm penibele financiële situatie

Internationaal
2020.08

Centro de Encontro -

2020.17

Stop Poverty

Busoga

Oeganda

€

5.000

2020.18

Sengerema

Rombo
district

Tanzania

€

500

Escola de Rua

repareren waterleiding na noodweer
inrichting van opvangcentrum plus het zelfredzaam maken vd vakopleiding voor
tienermoeders
opleiding van kansarme jongeren tot zelfstandig ondernemer

2020.22
2020.24
2020.29

Ass. Nabasnoogo
Kwantaniza
Samay

Ouagadougou

Burkina Faso

Bundibugyo

Oeganda

Cochabamba

2020.32

Kula Loans

2020.33

Jalihal

Bihar / Uttar
Pradesh
Jalihal
(Maharasthra)

2020.41

Ride Africa

2020.42

Ass. EWET

2020.44

Transport4Transport

2020.55

Destigma
Centro de Encontro -

2020.56

Escola de Rua

250
2.500
1.200

ondersteuning getroffen gezinnen door terrorisme

Bolvia

€
€
€

India

€

2.500

verstrekken micro-kredieten voor zonne-energie - uitbreiding project 2019.45

India

€

2.500

bijdrage aanplant van 1 miljoen bomen tbv agroforestry in arme regio

Kampala

Oeganda

€

2.500

bijdrage inklaring container met hulpgoederen voor kleinschalige projecten in
Oeganda - via Moses Brown

Timboektoe

Mali

€

800

Malawi

€

2.300

Lviv

Oekraine

€ 10.000

aanschaf minibus voor mensen met psychische problematiek

Maputo

Mozambique

€

1.100

steun aan Aids-activisten en geld voor boekenfonds

Amsterdam

Nederland

€

1.000

ondersteuning van 'hét actiefonds' voor acties over de hele wereld

Utrecht

Nederland

€

500

ondersteuning activiteiten voor duurzame en eerlijke economie

100
500

ondersteuning tijdschrift: mensenrechten en welvaartsverdeling

Donatie voor antifascistische onderzoeksgroep Kafka tbv onderzoek naar
rechtsextremisme

herstelwerkzaamheden waterproject voor schoon drinkwater 2018.15 - 2019.02
planten van fruitbomen in de context van agroforestry

materiaal voor landbouw en kunstnijverheid tbv vluchtelingen
5 fietsambulances in dorpen op het platteland

Actie en bewustwording
2020.03
2020.04

Het X-Y Actie Fonds
STRO (Social Trade

2020.05
2020.21

Werelddelen
Comité 21 maart

Tilburg

Nederland

Amsterdam

Nederland

€
€

2020.47

Kafka

Amsterdam

Nederland

€

100

Haarzuilens

Nederland

Haarzuilens

Nederland

Vleuten

Nederland

€
€
€
€

2.500
100
500
195

Organisation)

Internationale Dag tegen racisme en discriminatie

Lokale projecten
2020.19
2020.38
2020.57
2020
Totaal

Lekkerlandgoed
Dierenweide Haarzuilens
Dierenweide Vleuten
Diverse kleine giften

Nederland

€ 156.131

bijdrage aan ontwikkeling van een voedselbos in Haarzuilens
bijdrage onderhoud dierenweide
ondersteuning dierenweide als reintegratieplek
collectes ed

Bijlage 2. Kernwaarden van Emmaus
Zeven kernwaarden van Emmaus-Nederland
1) Samen sterker
Voor Emmaus is de opdracht om anderen steun te geven net zo belangrijk als het
recht om steun te krijgen. Help mee een ander te helpen; misschien heb je er zelf ook
iets aan!
2) Praktisch idealisme
Emmaus is een organisatie van mensen die actief strijden tegen sociaal onrecht.
Waar nood of onrecht is, grijp je zelf in.
3) Zelfredzaam en ongebonden
Emmaus verdient haar eigen geld en beslist op basis van haar eigen afwegingen.
Emmaus is niet gebonden aan een levensovertuiging of religie. Je hebt de regie over
je eigen leven.
4) Solidair met kwetsbaren
Abbé Pierre (de grondlegger van Emmaus) koos voor directe steun aan de meest
kwetsbaren in de samenleving door zijn leven met hen te delen en te strijden tegen
armoede. Samen wonen, samen werken en eerlijk delen zijn onze basis.
5) Woon- en/of werkgemeenschap
Emmaus vormt gemeenschappen (zelfstandige rechtspersonen). Iedereen die een
bijdrage wil leveren aan een gemeenschap is er welkom.
6) Open en veilig
De gemeenschappen staan open voor mensen die uit nood of vrije wil aankloppen.
Emmaus ondersteunt op transparante wijze leden uit de gemeenschap op weg naar
hun eigen zelfstandigheid. Je vindt bij Emmaus een (tijdelijke) plek in de luwte, waar
je op adem kunt komen.
7) Waarde teruggeven aan mens en materiaal
Iedereen heeft recht op een plek om te wonen, te werken en mensen om zich heen te
hebben, in een omgeving die duurzaam wordt beheerd. Je hebt respect voor een
ander en je omgeving.

