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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. 

Na de verzelfstandiging is Haarzuilens aangesloten gebleven bij Emmaus Nederland. 

  



Bestuurders: 

 

- Voorzitter    C.H. Slijkhuis 

- Penningmeester   A.H. van der Meer 

- Secretaris    C.J. Verhoef 

- Gewoon lid    M.G.J. Tensen 

- Gewoon lid    M. Appels 

- Gewoon lid – per 1/1/2017  S. Appelman  

 

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 van 2de 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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Voorwoord 

Na het jubileumjaar 2016 was 2017 relatief rustig. Geen jubileum activiteiten of grote 

internationale vergaderingen maar gewoon weer aan de slag met het ophalen van gebruikte 

goederen en het op de been helpen van gestrande medemensen. In dit jaaroverzicht doen 

we er verslag van.  

Door de grote stroom goederen die week in week uit opgehaald, 

gesorteerd en verkocht moeten worden verliezen we soms wel eens 

ons mooi omschreven doel uit zicht: ieder mens moet kunnen leven 

en zich ontplooien in gelijkwaardigheid en vrijheid. Afgelopen jaar 

zijn we meer bezig geweest met evaluaties, zowel van bewoners als 

vrijwilligers. De meeste vrijwilligers werken al jaren bij ons. De 

evaluaties richten zich daar meer op de wensen omtrent de 

arbeidsomstandigheden  Bij de bewoners gaat het, naast het woon- 

en werkplezier, om een beter beeld te krijgen wat men in de 

toekomst wil gaan doen. Komend jaar wordt die evaluatie 

aangepast om dat beeld nog duidelijker te krijgen en wat Emmaus 

Haarzuilens daar aan kan bijdragen. 

De kringloopbedrijvigheid is het middel van ons bestaan. Begonnen als voddenrapers 

moeten we nu als kringlopers een meer cijfermatig inzicht geven in wat we doen en laten. 

De registratie laat zien dat we afgelopen jaar 624 ton aan goederen hebben opgehaald. 

Daarvan ging 6% als afval weg wat betekent dat er 94% op een of andere manier hergebruikt 

kon worden, als tweedehands product of als grondstof. Een mooie score. Vandaag de dag 

moeten de grondstoffen steeds schoner aangeleverd worden (bijvoorbeeld geen metalen 

onderdelen bij plastic etc). Komend jaar wordt dan ook meer ingezet op de circulaire 

economie. Een beter hergebruik van materialen door middel van demontage of ‘upcycling’, 

nieuwe producten maken van oude materialen. We werken hierbij samen met onze collega’s 

van Emmaus Domstad en De Arm.   

Ook dit jaar werd er samen met de Emmaus 

Kledingwinkel in Utrecht een bedrag van meer dan           

€ 180.000,--aan projecten gesteund. Dit kan alleen door 

de geweldige inzet van de vrijwilligers en bewoners, 

waarbij de bewoners afzien van een regulier salaris en 

werken op basis van kost, inwoning en zakgeld.  

De projectaanvragen worden besproken in de 

projectvergadering die eens in de zes weken plaatsvindt. Eind 2017 is er start gemaakt om 

het projectenbeleid eens door te lichten. Waar liggen onze voorkeuren voor de te steunen 

projecten en hoe vinden we ze?  Wachten tot ze binnenkomen of zelf op zoek gaan? Hoe 

communiceren we onze wensen en eisen? Een mooi taak voor 2018. Wordt vervolgd. 
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Samen wonen 

 

 ‘Emmaus Haarzuilens is een woon- werkgemeenschap die al meer dan 50 jaar onderdak 

biedt aan mensen, van daklozen tot wereldverbeteraars’, staat er op de freecards van ons 

jubileum. Het bieden van onderdak geeft de dakloze de kans om zijn of haar leven weer op 

de rails te krijgen. Voor de wereldverbeteraars biedt de woongemeenschap een alternatieve 

manier van leven. Het mooie aan de Emmaus woongemeenschap is dat we met de diverse 

achtergronden toch een geheel vormen. Met onze manier van leven houden we nog geld 

over, meer dan een kwart van onze inkomsten gaat naar projecten.  

Verblijf 

In 2017 verbleven 28 bewoners voor langere of kortere bij Emmaus Haarzuilens. Samen 

waren zij goed voor 12,7 voltijds banen (36 uur). De bewoners ontvangen kost & inwoning 

plus zakgeld. We hebben 14 woonplekken, in 2017 kwamen we op een bezettingspercentage 

van 91%. Ondanks het aantal van 28 bewoners was er duidelijke een vaste kern: 8 bewoners 

woonden het hele jaar 2017 bij ons. Meer cijfertjes over de bewoners: de oudste was 63, de 

jongste 28, er waren 11 vrouwen en 17 mannen. We namen afscheid van twee 

oudgedienden. Herbert Bitter vertrok na 8,5 jaar en Ilse Kharmen na ruim 6 jaar. 

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/WIW 

uitkering, zij betalen een bedrag voor kost & inwoning. Gasten zijn uit de aard van de zaak 

maar tijdelijk, als tijdelijke opvang of als buitenlandse Emmaus gast.  

Bewoners op basis van: fte's aantal 

overeenkomst kost, inwoning & zakgeld 7,6 9 

WAO/WIA/WAZ 2,2 3 

ongedocumenteerden 0,8 2 

WIW 1,4 2 

gasten 0,6 12 

 

12,7 28 
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Inkomen 

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. Voor de uitstroom van bewoners werken we soms 

samen met andere instanties.  

Zoals eerder genoemd ontvangen de bewoners kost, inwoning en zakgeld. Met het idee dat 

de meeste bewoners maar tijdelijk bij Emmaus verblijven is nooit nagedacht over ‘pensioen’. 

Met het stijgen van de leeftijd van een aantal kerngroepleden, die inmiddels al tientallen 

jaren bij Emmaus wonen en werken, is in 2016 gestart met gedachtenvorming over hun 

toekomst – opvolging, alternatieve woonruimte etc. In het kader van de opvolging is gewerkt 

aan het opstellen van een profiel met het idee om dat komend jaar als een soort 

wervingsadvertentie te gaan gebruiken.  Op het gebied van woonruimte deed zich een 

unieke kans voor om in de buurt een woning te kunnen kopen: Eikstraat 5, bij wijze van 

spreken het buurhuis. Eind 2017 werd de koop beklonken. Omdat er nog geen direct 

gebruiksplan klaar ligt wordt het huis tot februari 

2019 verhuurd. 

Opleiding / training 

November 2016 ontvingen wij het keurmerk van de 

BKN (Branchevereniging van Kringloopbedrijven). Het 

keurmerk zorgde voor de nodige formuleringen over 

wat we doen maar ook wat we willen doen. Een van 

onze uitgangspunten is dat bewoners moeten ‘beter’ 

weggaan dan dat ze gekomen zijn. Een deel bereiken 

we met het bieden van onderdak, structuur, helpen 

bij schuldhulpverlening. Voor een betere 

uitgangspositie ná Emmaus hebben we er ook 

scholing aan toegevoegd. Afgelopen jaar hadden we 

een bedrijfsopleiding voor het heftruckcertificaat, er 

werden BHV opleidingen gevolgd, Emmaus Nederland 

organiseerde een warenherkenningscursus (hoe 

herkennen we waardevolle binnengekomen 

goederen) en we deden een Basis Life Save cursus 

(hoe gebruik je een AED apparaat). Punt van aandacht 

is dat aan de georganiseerde opleidingen graag wordt 

deelgenomen maar het zelf initiatief nemen voor een 

individuele cursus/opleiding blijft nog achterwege. 

 

Heftruckcertificaat 

door David 

Met mijn collega’s mocht ik een cursus doen, 

de heftruck cursus. Er deden zo’n 8 mensen 

mee en alle 8 zijn we geslaagd Dagenlang 

leren en in de zenuwen zitten of we wel dat 

papiertje zouden halen en leren en leren. 

Toen kwam de dag  om examen te doen en 

wij maar wachten. Hij bleek ziek te zijn. Wij 

balen en ja hebben we voor niks in de 

zenuwen gezeten en dus werd er een nieuwe 

afspraak gemaakt. Vrijdag 24 maart was het 

weer zo ver. Dus ook weer leren en leren, ik 

was zo gestrest dat ik ‘s morgens extra vroeg 

op ben gestaan om te leren. Tja, het kan 

nooit geen kwaad zou je zeggen. Het was 

zover, ik was aan de beurt en hoorde: ‘het 

valt wel mee’. Maar ik, stresskip, geloofde 

dat niet. Het ging van een leien dakje. Toen 

dacht ik: heb ik daar voor gestrest en zo veel 

geleerd. Maar we hebben het allen gehaald. 

Gefeliciteerd mannen! 
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Dorp Haarzuilens 

Emmaus Haarzuilens is al meer dan 50 jaar 

onderdeel van het dorp. In de beginperiode wellicht 

nog als een beetje vreemde eend in de bijt maar nu 

een vast onderdeel in de activiteiten. Haarzuilens is 

een klein maar actief dorp. Er zijn veel verenigingen 

en door het jaar heen zijn er dorpsactiviteiten zoals 

Kermis, Halve van de Haar, Haar-ing Party, 

Boerengolf etc. 

Onze bewoners doen actief mee en helpen met 

spullen of met faciliteiten op het terrein. 

Onze deelname aan de zonne-energie coöperatie 

Haarse Zon wordt later besproken. 

 

Samen werken 

Vrijwillig(st)ers 

Naast de bewoners waren er 33 vrijwilligers actief. Zij ontvangen reiskosten en een aantal 

luncht mee gedurende de werkdagen. Samen zijn ze goed voor 5,9 voltijds banen. 

De vrijwilligersgroep is ‘op leeftijd’ maar zeer trouw en constant. 

Margreet Snel deed na ruim 30 jaar een stapje terug. Van wekelijks 

vrijwilligen wordt het nu 2x per jaar helpen bij de feestmarkten. Vrij 

onverwachts moesten we afscheid nemen van Hannie Klooster, sinds 

jaar en dag vrijwilliger bij de elektra afdeling. Na een hersenbloeding 

overleed hij op 27 februari.  

De vrijwilligersgroep levert een forse bijdrage aan de dagelijkse werkzaamheden. We 

merken wel dat het meestal tot het praktisch kringloopwerk beperkt blijft. Deelname aan de 

organisatie (meedenken over beleid, projecten, meewerken in PR, Social Media etc.) blijft 

moeilijk. Dit natuurlijk met uitzondering van de vrijwillige bestuurders. Begin februari was er 

wel een succesvolle vrijwilligersbijeenkomst om de impact van het keurmerk toe te lichten. 

Hoewel er nu nog geen direct gebrek is aan vrijwilligers is de vergrijzing natuurlijk wel een 

probleem. Verder bekijken we hoe we jongeren, eventueel op project basis, kunnen 

bereiken.  

De Halve van de Haar 

 

door Najat 

Tweede Paasdag hebben we De Halve van de 

Haar (loopmanifestatie met o.a. halve 

marathon) mogen meemaken in het dorp en 

hebben we genoten van de sfeer en het 

meewerken aan deze fantastische 

organisatie door o.a. duizenden bekertjes 

powerdrank en water uit te delen aan de 

renners.  
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Er moet dus aandacht komen voor de 

werving van nieuwe krachten. Van collega 

Emmaus-groepen en kringloopbedrijven 

horen we dat zij kampen met dezelfde 

vergrijzing. Een gezamenlijke aanpak kan 

wellicht oplossingen bieden. 

Een tweetal personen vervulde bij ons hun 

taakstraf, goed voor 81 uur uur. Verder 

organiseerde de SIW een internationaal 

Zomerkamp: een tiental jongeren uit alle 

delen van de wereld verbleef twee weken 

bij ons en deed mee in de dagelijkse 

werkzaamheden en hielp bij de 

voorbereiding van de Zomermarkt – de 

laatste zaterdag van augustus. 

Kringloopbedrijvigheid 

Ons werk bestaat uit de kringloopbedrijvigheid: het ophalen, sorteren en verkopen van 

tweedehands spullen. Ook dit jaar kregen we weer een grote hoeveelheid spullen 

aangeboden. Per jaar halen we bij ruim 2.600 adressen goederen op, variërend van een zak 

kleding tot het leegruimen van een woning. In De Meern en Harmelen hebben we 

kledingcontainers staan waar jaarlijks zo’n 65 ton kleding en schoenen wordt ingezameld. 

 

 

 

Samen met de collega’s van Emmaus Domstad 

en Kringloopcentrum Utrecht / De ARM hebben 

we regelmatig overleg met de gemeente Utrecht 

– afdeling Stadsbedrijven – over onze 

aanwezigheid op de Afvalscheidingsstations 

(ASS). Er zijn daar containers waar klanten nog 

goede spullen in kunnen zetten. Deze worden 

zes dagen in de week geleegd.  Onderdeel van 

de overeenkomst is dat wij eenzelfde 

hoeveelheid ‘afval’ kunnen storten. Het afval is 

door ons al gesorteerd in diverse componenten 

zoals hout, plastic, puin etc.  

  
Het is alweer een tijdje geleden dat Huub actief 

was als vrijwilliger bij ons. Tegenwoordig komt hij 

alleen nog voor een bakkie koffie en praatje langs. 

Het feest voor zijn 65
ste

 verjaardag en de uitgave 

van zijn boek (voor hem opgeschreven, Huub kan 

zelf niet lezen of schrijven) was al tijden lang 

aangekondigd. Het feest  was georganiseerd door 

zijn kerkgemeenschap De Fakkel. Huub had 

trouwens wel geoefend om zijn boek te signeren. 

 

Tractieweg 

Op het afvalscheidingsstation – voor ons de 

Tractieweg – staat sinds een jaar o.a. Frank. Hij 

ontvangt de goederen van mensen, doet een 

voorselectie en pakt het allemaal netjes in. 

Daarnaast vertelt hij de mensen die spullen komen 

afgeven wie Emmaus is en wat wij doen. 
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Keurmerk 

We zijn lid van de Branchevereniging van Kringloopbedrijven Nederland (BKN). Een van de 

hedendaagse eisen is dat de leden over een keurmerk beschikken. Emmaus is hiermee 

gestart in 2015 en in november 2016 is dit proces afgerond met een audit en toekenning van 

het keurmerk. Medio 2018 vindt er een tussentijdse toetsing/audit plaats. 

De komst van het keurmerk heeft er toe geleidt is dat we nu de 

beschikking hebben over heldere werkinstructies en besluitlijnen. Verder 

zijn er doelen beschreven op het gebied van afval vermindering en 

milieuverbetering.  

 

Inkomende goederenstroom 

Alle opgehaalde vrachten (inkomend)  gaan over de weegbrug. Verder worden uitgaande 

vrachten naar het Afvalscheidingsstation per categorie gewogen. Van de uitgaande 

recuperatiegoederen (oud-papier, lompen & schoenen, metalen) ontvangen we 

weegbrieven. Voor de ingebrachte goederen op ons terrein moet nog een goede 

weegprocedure worden ontwikkeld. In 2017 kwamen we tot een inzameling van 624 ton.  

 

 

 

 

ophaal bij klanten

247 ton

40%

kleding-containers 

66 ton 

11%

ophaal bij Afval 

Scheidings Station 

259 ton

41%

afgifte op terrein

52 ton

8%
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Uitgaande goederenstroom 

Zo’n 6% (39 ton) gaat weg als restafval wat betekent dat we 94% op een of andere manier 

hergebruiken – als product via de marktverkopen, als recuperatiegoederen (textiel, metaal, 

papier/karton) of als gescheiden afval (plastic, glas, hout etc) via het Afvalscheidingsstation.  

Het streefcijfer lag op 5%. De strengere eisen van het afvalscheidingsstation gooide wat roet 

in het eten. De verschillende stromen moeten steeds ‘schoner’ worden aangeleverd. Het 

moeten allemaal mono-stromen worden, gecombineerde goederen zoals plastic met metaal 

of hout belanden nu in het restafval. 

 

 

Circulaire economie 

Het jargon in en rond kringloopland wordt regelmatig veranderd. Een aantal jaren terug was 

de term ‘cradle to cradle’ hot, daarna werd alles ‘duurzaam’ en nu zijn we aanbeland bij de 

‘circulaire economie’. De definitie volgens Wikipedia: ‘Onder het begrip kringloopeconomie 

(recentelijk circulaire economie genoemd) wordt een economisch en industrieel systeem 

verstaan waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen 

volledig opnieuw worden ingezet in het systeem’. 

recuperatie

311 ton

50%

via afval 

scheidings station

77 ton

12%

restafval

39 ton

6%

via verkoop

197 ton

32%
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Het circulaire is iets wat ons als Emmaus na aan het 

hart ligt. Samen met Emmaus Domstad en De Arm 

proberen we dat nog meer vorm te geven. Najaar  

2017 is er een werkgroep Circulair gestart met als 

projectleider Leon Muilwijk. Samen met studenten 

van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) 

is er een pilot gestart  met ‘upcycling’, van 

afgedankte spullen een nieuw product maken. Er 

zijn verschillende ‘maakgroepen’ actief 

bijvoorbeeld voor textiel en hout. Voor de 

prototypen komen de studenten spullen halen -  nu 

nog gewoon op het fietsie en (alvast creatief met 

ruimte.  

Uiteindelijk doel is een productielijn te maken die nieuwe producten gaat leveren en onze 

afvalstroom vermindert.  

 

Verkopen 

We verkopen slechts drie uur per week, maar onze klanten zijn essentieel voor ons bestaan. 

Klanten die de goederen doneren en klanten die de goederen weer kopen. Beiden zijn nodig, 

zij zorgen voor de middelen van bestaan. Iedere markt doen we een ruwe telling van het 

aantal bezoekers. Afgelopen jaar telden we er een kleine 30.000 wat gemiddeld neer komt 

op zo’n 600 per week. De ophaaladressen worden ook geregistreerd, dat waren er ruim 

2.600. Verdere goederenbewegingen: zes keer per week wordt de container op het 

afvalscheidingsstation leeg gemaakt, twee keer per week worden de kledingcontainers in De 

Meern en Harmelen geledigd, er werden ruim 430 bezorgadressen gereden en 49 inboedels 

/ huisuitruimingen gedaan.  
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Dit jaar stegen de verkopen weer. De afdelingen die vorig jaar wat achterbleven (boeken en 

spulletjes) kwamen nu weer op hun oude niveau. De afdeling elektra, de stijger van vorig 

jaar, bleef nagenoeg gelijk. Het blijft lastig om aan te geven wat het verschil maakt. Het 

hangt ervan af wat je binnenkrijgt en dan ben je nog afhankelijk of je de juiste koper vindt. 

Met onze wekelijkse verkoop ben je natuurlijk wel wat kwetsbaarder voor 

weersomstandigheden en feestdagen – een verloren dag is voor ons een verloren week.  

 

Over deze verkopen wordt BTW afgedragen. Dit jaar een kleine € 58.000,--. De discussie over 

deze ‘tweede heffing’ – over deze goederen is al BTW betaald bij oorspronkelijke aankoop -  

loopt al langere tijd bij de BKN. De belastingdienst blijft vooralsnog niet vatbaar voor het 

argument en verwijst naar het gebonden zijn aan Europese wetgeving.  

Milieu 

We zijn ruim voorzien van zonnepanelen, we hebben qua elektriciteit ‘nul op de meter’. De 

warmtepomp zorgt voor een besparing op de gaskosten. Verder houden we vinger aan de 

pols voor onze transportmiddelen en ledverlichting. In 2017 reden zo’n 57.000 km voor de 

ophaal en autogebruik voor de woongroep. In de categorie bestelauto’s tot 3.500 kg zijn er 

helaas nog geen betaalbare alternatieven. We wachten de ontwikkelingen af. Bij de 

verlichting is geadviseerd om stapsgewijs over te stappen naar ledverlichting wanneer de 

huidige verlichting vervangen wordt. Onze voornaamste milieubijdrage in 2017 was indirect: 

het financieren van zonnepanelen bij anderen. 
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Emmaus Langeweg wekt eigen stroom op met steun van Emmaus Haarzuilens 

Uit BN De Stem 28 maart 2017:  

 
De overwegingen die Fred Huneker van de Emmaus woongemeenschap in Langeweg maakte zullen bij veel mensen 

bekend voorkomen. Wel willen investeren in duurzame, milieuvriendelijke en goedkopere energie, maar de investering 

een beetje hoog vinden. 

Huneker hakte de knoop door toen de Emmaus Langeweg een renteloze lening van € 110.000,-- kon krijgen van 

Emmaus–communauteit in Haarzuilens. ,,Wij draaien hier goed, maar we kunnen geen reserves aanleggen”, zegt 

Huneker. “ Haarzuilens kan wel reserves aanleggen en wilde die duurzaam inzetten.”  

 

Het dak van de voormalige meubelloods, tegenwoordig in gebruik als sorteergebouw en kledingwinkel, bleek prima op 

het zuiden te liggen. “Het pannendak was van net na de oorlog. De pannen verpulverden gewoon”, vertelt Fred 

Huneker. De pannen gingen eraf en er werden isolatieplaten op gelegd. Toen ging er een goed pannendak overheen 

waarop 75 zonnepanelen konden worden gemonteerd. 

Genoeg om de Emmaus–gemeenschap van stroom te voorzien. De panelen vergden maar een derde van de totale 

investering. De lening moet in 12,5 jaar zijn terugbetaald. Dan hebben de panelen zichzelf al lang terugverdiend.  

 

 

     

In 2016 stond Emmaus Haarzuilens aan de wieg Haarse Zon, een coöperatie die zonnepanelen gaat exploiteren in 

Haarzuilens volgens de postcode roos (d.w.z. inwoners van buurgemeenten van Haarzuilens kunnen ook deelnemen).  

Na een ruime voorbereidingstijd is de coöperatie van start gegaan. Bij de openbare bijeenkomst in ’t Wapen van 

Haarzuylen is de aftrap gegeven voor de verkoop van certificaten van deelneming in de coöperatie. Verder werd er 

een overeenkomst getekend met de dakeigenaren – de panelen komen op een aantal boerenstallen aan de 

Thematerweg te liggen.  

Emmaus Haarzuilens heeft een bedrag van  € 5.000,-- bijgedragen aan de opstartkosten van de coöperatie en zal 

verder een zachte lening verstrekken voor de financiering van certificaten voor deelnemers met een kleine beurs. 

Meer info over de coöperatie: www.haarsezon.nl 
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Samenwerking binnen Emmaus Nederland 

Met Emmaus Domstad coördineren we de ophaal binnen de gemeente Utrecht. Er is een 

centraal telefoonnummer voor de ophaal. De ophaal wordt verdeeld tussen Emmaus 

Haarzuilens en Emmaus Domstad op basis van postcodes. Zoals eerder  beschreven er is 

regelmatig onderling overleg over ophaal en website.  

Een speciale samenwerking is er met Emmaus Utrecht, de 

kledingwinkel aan de Mgr. van de Weteringstraat. Emmaus 

Haarzuilens verzorgt de goederenstromen van en naar de winkel. Een 

aantal bewoners van Emmaus Haarzuilens draait tevens mee in de 

activiteiten van de winkel (het uithangen, prijzen en verkopen van de 

kleding en het op orde houden van de winkel). De meeropbrengst van 

de winkel wordt gestort in de projectenpot van Haarzuilens.  

Bij Emmaus Bilthoven halen we regelmatig boeken op die zij niet 

meer kunnen verwerken. Met Emmaus De Bilt is er een goede 

relatie die heeft geleidt tot personele en financiële ondersteuning. 

Met de overige Emmaus groepen binnen de Federatie Emmaus Nederland wordt 

samengewerkt op Emmaus gebied (ledenvergaderingen, deelname aan werkgroepen etc.) 

maar zijn er verder geen goederenstromen mee gemoeid.  

 

Samen delen 

Gesteunde projecten 

De eerste vorm van samen delen vindt natuurlijk plaats in de woongemeenschap, met het 

samen wonen delen we lief en leed. Een andere belangrijke pijler is de steun die we geven 

aan projecten. Doordat we als bewoners afzien van een regulier salaris blijft er geld over dat 

we daaraan kunnen besteden. Samen met Emmaus Utrecht, de kledingwinkel aan de Mgr vd 

Weteringstraat, konden we in 2017 ruim € 183.000,-- besteden aan kleinschalige projecten 

in binnen- en buitenland. Het streven is om minimaal 25% van onze inkomsten voor 

projecten beschikbaar te stellen. In 2017 lukte dat prima met 26,6%. 

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 Peruviaanse Emmausgroepen in Trujillo en Piura en het Oekraïense Emaus Oselya in 

Lviv. Komend jaar zal voor de projectsteun een discussiestuk worden opgesteld met vragen 

als: “Welke projecten verdienen onze voorkeur?” en “Hoe komen we aan die projecten?”. 

Afwachten of zelf op zoek gaan? 

 

 Pand Emmaus Utrecht aan de 

Mgr vd Weteringstraat 
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De projecten worden ingedeeld in drie 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 schenken we goederen, (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. 

Voor verderop was er een container met kleding voor Emmaus Trujillo en deden we mee 

(samen met Domstad en Langeweg) met een goederentransport naar Emmaus in Bosnië. 

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, die eenmaal in de vier jaar wordt gehouden en waar alle leden in 

vertegenwoordigd zijn, is het hoogste besluitvormingsorgaan.  

Als Emmaus Haarzuilens zijn we actief in de beweging met een bestuurslid in de Europese 

federatie. Er worden veel onderlinge bezoeken gebracht, deelgenomen aan vergaderingen 

en bijeenkomsten. 

In juli was William Tsolenyanu enige dagen bij ons te gast. William is van Emmaus M.A.R.S in 

Togo. In 2016 en 2017 steunden wij de groep met de bouw van winkel- en werkruimten.  

Vriendschapsband 

Een speciale band hebben we met twee Peruviaanse groepen. Met Emmaus Piura zijn we al 

sinds 1992 bevriend. Emmaus Trujillo is in 1996 vanuit Emmaus Piura gestart. Beiden 

groepen hebben we financieel gesteund met de bouw van de woongemeenschappen en 

later met kleinere investeringen. Er zijn veelvuldige onderlinge bezoeken geweest.  
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Emmaus in Europa  

 

Emmaus Europa houdt 2x per jaar een vergadering met vertegenwoordigers uit de 15 

Europese landen met Emmaus vestigingen – de Regional Council Emmaus Europe: eenmaal 

in Parijs, waar het secretariaat is gevestigd, en eenmaal ‘op locatie’. Jos neemt als 

landenvertegenwoordiger voor Emmaus Nederland deel aan deze vergadering.  

Ook tweemaal per jaar is er bijeenkomst van Oost Europese groepen uit Polen en Oekraïne 

met Westerse donorgroepen -  Poland & Ukraine Collective. Dit jaar bezochten we waren we 

op bezoek bij Emaus Oselya (Oekraïne) en Nowy Sacz (Polen). 

Bij het bezoek aan Nowy Sacz konden we de Poolse groepen blij maken met allerlei soorten 

gadets. In Utrecht was de Victas groep overgegaan in Jellinek. Victas had nog een ruime 

voorraad tassen, paraplu’s, stappentellers etc. – allemaal met logo en niet met de bedoeling 

dat het in Nederland nog verspreidt zou worden. De Poolse groepen waren er blij mee! 

Met ruim 350 Emmaus-groepen in de wereld is er altijd wel een jubileum gaande. Nu gaan 

we niet overal naar toe maar bij de buren blijf je niet weg. Op 16 juli vierden Emmaus 

Krefeld (Duitsland) haar 25 jarig jubileum. Koffie, gebak en een mooie toespraak van de 

burgemeester. Wij hadden onze beste lokale kazen meegenomen. Dat werd gewaardeerd. 

 

 

 

 

 

 

 

Emmaus in Nederland 

 

Na Emmaus Krefeld was het even de grens 

oversteken en we konden aansluiten bij het 

vijfjarig jubileum van Emmaus Perspectief, 

genieten van de Limburgse gastvrijheid.  
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Binnen Emmaus Nederland namen we deel aan de algemene ledenvergaderingen. We deden 

kennis op met de cursus warenherkenning, een aantal bewoners woonden de motivatiedag  

bij (wat en hoe van Emmaus) en we zijn vertegenwoordigd in de werkgroep Emmaus 

Internationaal. Met een aantal Emmaus woon-werkgemeenschappen is er begin gemaakt 

met intervisiebijeenkomsten.  

Een van de komende speerpunten voor Emmaus Nederland is het werven van nieuw bloed 

voor de zowel de woon-werkgemeenschappen als vrijwilligersgroepen. Daarmee 

samenhangend wordt er nagedacht over de profilering. Wie en wat zijn en hoe brengen we 

onze boodschap over in huidige tijd. 

Financiën 

De batenkant bleef nagenoeg gelijk met vorig jaar. Er was een onderlinge verschuiving, de 

Verkopen en vergoedingen stegen en de Overige baten liepen terug. Dit laatste door lagere 

incidentele baten. 

De lasten waren dit jaar aanzienlijk minder. Vorig jaar was de kostenpost Organisatiekosten  

hoog door de uitgaven voor het jubileum. Dit jaar nam de post Kosten medewerkers 

aanzienlijk toe. Dit werd veroorzaakt omdat er wat meer bewoners op basis van kost, 

inwoning en zakgeld ingeschreven stonden. 

Door de aanschaf van het woonhuis aan de Eikstraat 5 vond er verschuiving plaats van 

liquide middelen naar gebouwen. De post financiële vaste activa heeft betrekking op onze 

deelneming in Oikocredit – een organisatie die belegt in microkredieten. 

Het bedrag van leningen u/g(uitschrijven) bestaat uit leningen aan Emmaus De Bilt, Emmaus 

Langeweg en ’t Groene Sticht. Het bedrag aan liquide middelen is met name  ondergebracht 

is bij de ASN Bank. De Rabobank wordt gebruikt als betaalrekening. 

             Baten       Lasten 

 

verkopen

€ 388.592

84%

recuperatie

€ 56.977

12%

overige baten

€ 15.757
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medewerkers

€ 98.696

21%

organisatie

€ 94.954

21%

afschrijvingen

€ 57.995

12%

overige lasten

€ 12.900

3%

projecten

€ 123.167

27%

resultaat

€ 73.614

16%
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1. Balans per 31 december (in euro's)   2017   2016 

    

ACTIVA     

 

Vaste activa     

gebouwen  €    843.701   €    643.808  

materiele vaste activa  €    126.311   €    120.585  

financiële vaste activa  €    124.131   €      99.131  

Totaal Vaste activa    € 1.094.143     €    863.524  

    

Vlottende activa     

leningen u/g  €    453.317   €    424.517  

debiteuren en overlopende activa  €        9.374   €      15.907  

liquide middelen  €    434.962   €    607.136  

Totaal Vlottende activa    €    897.653     € 1.047.560  

    

Totaal activa    € 1.991.796     € 1.911.084  

    

PASSIVA     

    

Eigen vermogen     

bestemmingsreserve materiele vaste activa  €    750.000   €    750.000  

continuïteitsreserve  €      80.000   €      80.000  

algemene reserve  € 1.080.998   € 1.007.384  

Totaal Eigen vermogen    € 1.910.998     € 1.837.384  

    

Reserves     

reserve oninbare vorderingen  €        6.000   €        6.000  

Totaal Reserves    €        6.000     €        6.000  

    

Fondsen     

Fonds Haarse Zon  €                -   €      12.019  

Totaal Fondsen    €                -     €      12.019  

    

Langlopende schulden     

opstartpremie bewoners  €        3.970   €        3.040  

Totaal Langlopende schulden    €        3.970     €        3.040  

    

Kortlopende schulden     

crediteuren en overlopende passiva  €      70.828   €      52.641  

Totaal Kortlopende schulden    €      70.828     €      52.641  

    

Totaal passiva    € 1.991.796     € 1.911.084  
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2. Staat van Baten & Lasten (in euro's)   2017   2016 

    

BATEN     

    

verkopen en vergoedingen     

marktverkopen  €    388.592   €    372.848  

goederen voor recuperatie  €      56.977   €      58.511  

   €    445.569     €    431.359  

    

overige baten     

giften, rente, bewoners bijdragen  €      15.757   €      25.898  

   €      15.757     €      25.898  

    

    

Totaal van de baten    €    461.326     €    457.257  

    

LASTEN     

    

kosten medewerkers  €      98.696   €      85.595  

    

organisatiekosten  €      94.954   €    127.704  

    

afschrijvingen  €      57.995   €      58.728  

    

incidentele lasten  €      12.900   €      13.471  

    

Totaal van de lasten    €    264.545     €    285.498  

    

    

Resultaat boekjaar    €    196.781     €    171.759  

    

het resultaat is als volgt verdeeld:     

gesteunde projecten  €    123.167   €    209.675  

continuïteitsreserve  €                -   €       -1.000  

algemene reserve  €      73.614   €     -36.916  

   €    196.781     €    171.759  
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Lijst gesteunde projecten 2017 

Ook in 2017 werden weer een groot aantal projecten gesteund in binnen- en buitenland. Een 

uitgebreide lijst vindt u hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internationale solidariteit 
   Projectnr Naam Plaats Land Bedrag  Omschrijving 

2017.05 Aguilas Emaús Piura Piura Peru € 7.000 
bijdrage voor studiekosten medewerkers 

Emaus Piura 

2017.06 Stichting Mucolim Nederland Kinshasa DR Congo € 3.500 drinkwaterproject 

2017.10 Association Nabasnoogo Zorgho Burkina Faso € 1.500 
kosten voor avondschool, kleuteropvang, 

bibliotheek en fonds voor arme leerlingen 

2017.13 VSO Muleba district Tanzania € 7.700 microkredieten voor boeren 

2017.17 People for People Kayonza Rwanda € 3.100 
afronding bouw school voor 

beroepsonderwijs 

2017.19 Stg Elviras Children Home Nepal   Nepal € 100 opleidingskosten voor Verpleegkundige 

Internationale Solidariteit € 92.150 

Dak- & thuislozen, ongedocumenteerden € 46.412 

Bewustwording, armoede, overig € 44.605 

Totaal € 183.167 

deel Emmaus Haarzuilens € 123.167 

deel Emmaus Utrecht € 60.000 

 

  

Gesteunde projecten 2017   -  € 183.167 
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Projectnr Naam Plaats Land Bedrag  Omschrijving 

2017.21 ADRA Cao Bang Vietnam € 2.250 
koeien beschikbaar stellen aan kansarme 

huishoudens 

2017.23 Stop Poverty Bupadhengo Uganda € 8.000 

community development en 

zelfredzaamheid voor lager- en 

middelbaar onderwijs 

2017.25 Samay Cochabamba Bolivia € 1.200 
boomaanplant, waterreservoirs plus 

workshops en schoolklassen 

2017.29 Water voor Leven Ilha do Fogo Kaapverdië € 1.500 bouw gemeenschapshuis 

2017.30 Ayuda Maya   Guatamala € 5.000 
drinkwaterproject,  aansluiting op 

waternet vanaf een bron 

2017.31 Emaus Oselya Lviv Oekraïne € 10.000 verbetering kledingsorteer 

2017.32 Emmaus International Parijs Frankrijk € 10.000 noodhulp watersnood Peru 

2017.34 Tools4Change / AIRD Kigoma Tanzania € 1.500 

verzending van gereedschap naar 

opvangkamp in Tanzania - opleiding 

jongeren 

2017.35 Transport4Transport   Malawi € 5.000 
verstrekken van fietsambulances aan 

dorpen op het platteland 

2017.36 St. EWET 
  

Mali 
€ 1.000 

 aanschaf gereedschap en materiaal voor 

sieraden maken 

2017.44 Constru Casa 
Antigua 

Guatemala 
€ 2.700 

huizenbouw + 

gemeenschapsvoorzieningen 

2017.45 Emmaus International Parijs Frankrijk € 5.000 jaarlijkse bijdrage  projectenpot EI 

2017.48 MARS Lomé Togo € 10.000 
Emmaus groep - bouw van kantoren, 

loods en winkels 

2017.54 
Bifae (Bongmom Integrated 

FArming and Education project) 
Shisong Kameroen € 1.000 

kleinschalig waterproject bouwen van 

een wateropvang 

2017.58 Adamfo Ghana Kumasi Ghana € 3.000 bouwen van duurzame en veilige 

kookgelegenheid opvangcentrum 

2017.68 Escola de Rua Maputo Mozambique € 1.100 bijdrage aan Aids activisten plus aankoop 

schoolmateriaal 

2017.71 Naankuse Lifeline Clinic Epukiro Namibie € 1.000 
aanschaf van ambulance tbv San 

bushmen 

        € 92.150   

 

  
 

 

Dak- & thuislozen, ongedocumenteerden  

Projectnr Naam Plaats Land Bedrag  Omschrijving 

2017.03 Ab Harrewijnprijs Rotterdam Nederland € 2.500 
prijs voor initiatieven voor mensen aan de 

onderkant vd samenleving 

2017.04 
LOS - Landelijk 

Ongedocumenteerden Steunpunt 
Rotterdam Nederland € 2.000 

ondersteuning secretariaat Meldpunt 

Vreemdelingen detentie 

2017.14 Movement on the ground Lesbos Griekenland € 100 
ondersteuning werkzaamheden in 

vluchtelingenkamp 

2017.16 A drop in the Ocean Athene Griekenland € 250 
ondersteuning werkzaamheden in 

vluchtelingenkamp 

2017.27 De Tussenvoorziening Utrecht Nederland € 15.000 
kindgesprekken met kinderen van 

gezinnen die instromen bij TV 

2017.41 ASKV 
Amsterdam 

Nederland 
€ 1.000 vluchtelingen opvangen en begeleiden 

2017.42 STIL Utrecht Nederland € 5.000 steunpunt ongedocumenteerden 

2017.52 Straatnieuws 
Utrecht 

Nederland 
€ 1.500 

steun aan financiele situatie 

daklozenkrant 

2017.55 SNDVU - Noodopvang Utrecht 
Utrecht 

Nederland 
€ 250 

expositie in Kopi Susi - uitgeproceerde 

asielzoeker 

2017.66 't Groene Sticht Utrecht Nederland € 1.250 
Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen - 

bijdrage aan conferentie  
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Projectnr Naam Plaats Land Bedrag  Omschrijving 

2017.74 Bob van der Houtfonds Utrecht Nederland € 10.000 

keinschalig fonds  met doel om 

schuldenproblematiek van dak- & 

thuislozen terug te dringen 

2017.77 t Groene Sticht Utrecht Nederland € 7.562 
jaarlijkse omzetting van lening naar gift - 

bijdrage groen woonerf 

        € 46.412   

      

Bewustwording, armoede, overig 
  

Projectnr Naam Plaats Land Bedrag  Omschrijving 

2017.07 Werelddelen Tilburg Nederland € 100 ondersteuning tijdschrift 

2017.08 Het Verkiezingsactie-comité   Nederland € 250 
actie campagne verkiezingen 15 maart - 

canceled - nu gemaakte onkosten 

2017.11 Doorbraak Leiden Nederland € 500 
bijdrage aan diverse activiteiten 

maatschappijkritische organisatie 

2017.20 XminY Amsterdam Nederland € 1.000 

ondersteuning van 'hét actiefonds' die 

maatschappelijke veranderingen 

nastreeft 

2017.24 STIL Utrecht Nederland € 600 
feest 20 jarig bestaan steunpunt voor 

mensen zonder papieren 

2017.28 Amstelpublicaties Amsterdam Nederland € 800 
onderzoekcentrum  kennis over 

kernenergie 

2017.38 buro Jansen en Janssen Amsterdam Nederland 
€ 250 

tegen vernietiging inlichtingendossiers 

AIVD 

2017.39 STRO 
Utrecht 

Nederland 
€ 100 

ontwikkeling bedrijvennetwerk met 

circulair geld 

2017.46 Dierenweide  Haarzuilens Haarzuilens Nederland € 100 ondersteuning lokale dierenweide 

2017.47 Landelijke India Werkgroep Utrecht Nederland € 100 donatie voor werkzaamheden 

2017.60 Omslag Eindhoven Nederland € 100 
bijdrage aan Landelijk Servicepunt Anders 

Wonen Anders Leven 

2017.65 Gouden Dagen Bilthoven Nederland € 100 activiteiten voor kwetsbare ouderen 

2017.67 Juttersdok Amsterdam Nederland € 26.000 lening uit 2012 omgezet naar gift sociale 

kringloopwinkel 

2017.70 Huub van Esch Utrecht Nederland € 200 
druk van boek met levensverhaal ex 

medewerker  

2017.75 Haarse Zon Haarzuilens Nederland € 5.000 
bijdrage voor opstart cooperatie zonne-

energie 

2017.76 Armoedecoalitie Utrecht Nederland € 9.000 
bijdrage aan 

secretariaatswerkzaamheden  

  Diverse kleine giften, collectes   Nederland € 405 bijdrage aan collectes e.d. 

        € 44.605   

 


