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DOEL 

Artikel 2. 

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 woon/werkgemeenschap te vormen 

en welvaartsresten te verwerken, waardoor materialen en goederen hun waarde 

terugkrijgen.  

 De stichting komt voort uit de Emmaus beweging en wil zich bij het bereiken van haar 

doel telkens de zeven kernwaarden van Emmaus-Nederland in het vizier houden. (zie 

bijlage 1) 

3.  Emmaus Haarzuilens is lid van de Federatie Emmaus Nederland (FEN), van Emmaus 

Europa en Emmaus Internationaal. 

4. De stichting heeft geen winstoogmerk. 

 

Telefoon: 030 – 677 15 40 

Email:  haarzuilens@emmaus-utrecht.nl 

Website: www.emmaus-utrecht.nl  

 

   

 



Bestuurders: 

 

- Voorzitter    C.J. Verhoef 

- Penningmeester   A.H. van der Meer 

- Secretaris    M. Appels 

- Gewoon lid    M.G.J. Tensen 

- Gewoon lid    C.H. Slijkhuis 

- Gewoon lid    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 2.600 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.  

  



Voorwoord 

Met 2019 sluiten we een jaar af waar weer veel gedaan is. Oude bewoners stroomden uit en 

maakten plaats voor nieuwe, dagelijks werden er goederen opgehaald en gesorteerd die 

wekelijks werden verkocht en we namen actief deel aan de Emmaus beweging in binnen- en 

buitenland. In dit jaaroverzicht wordt een en ander verder toegelicht. 

In mei werd het 50 jarig bestaan van het Universeel Manifest van de Emmaus beweging 

gevierd. Dit op dezelfde plek als het 50 jaar werd aangenomen: in het federale 

parlementsgebouw in Bern (Zwitserland).  In oktober namen we deel aan de regionale 

vergadering van Emmaus Europa die gehouden werd in San Sebastian(Spanje). Dit soort 

bijeenkomsten geeft, naast inspiratie en verbondenheid, ook weer de reden aan waarvoor 

we met Emmaus bezig zijn: we moeten actief blijven om de wereld een zetje in de goede 

richting te geven.   

Op het gebied van de kringloopbedrijvigheid  werd het pilotproject van 2018 verder 

uitgewerkt. Eind 2019 werd de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de Circulaire 

Werkplaats Utrecht. Van afgedankte tweede hands goederen (onze restproducten) worden 

nieuwe producten gemaakt. Verder moet de werkplaats geschikt zijn voor reparatie en 

opknappen van bestaande producten. Het is een samenwerking met onze collega’s Emmaus 

Domstad en Kringloopcentrum De Arm en de organisatie WIJ 3.0. 

Vorig jaar schreven we nog over de actie die nodig is continuïteit van de dragende krachten 

te garanderen. In april werd er een middag georganiseerd met een brede groep ‘Emmaus-

vrienden’ die gevraagd werd om mee te denken over continuïteit, zichtbaarheid van 

Emmaus Haarzuilens en het projectenbeleid. Een vruchtbare bijeenkomst met veel ideeën 

waarvan een deel in komende tijd moet worden gerealiseerd. 

Ook in 2019 konden we weer een aanzienlijk bedrag besteden aan projecten in binnen- en 

buitenland. Dit alles is mogelijk door de inzet van de bewoners en vrijwilligers van Emmaus 

Haarzuilens en de kledingwinkel Emmaus Utrecht. Zij zijn het echte kapitaal van Emmaus.  

Bij de afronding van het jaarverslag zijn we inmiddels in maart 2020 belandt. Een periode 

waarin het corona virus COVID 19 ons dwingt tot bijzondere maatregelen. Een vooruitzicht 

voor 2020 wordt daarmee koffiedik kijken. Improviseren en aanpassen lijkt voorlopig het 

motto. 
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Samen wonen 

In 2019 verbleven 35 bewoners voor langere of kortere tijd bij Emmaus Haarzuilens. Samen 

waren zij goed voor 12,0 voltijds banen (36 uur). De bewoners ontvangen kost & inwoning 

plus zakgeld. In Haarzuilens hebben we hebben 14 woonplekken, in 2019 kwamen we op 

een bezettingspercentage van 78%. Ondanks het aantal van 35 bewoners was er duidelijk 

een vaste kern: 8 bewoners woonden het hele jaar 2019 bij ons. Meer cijfertjes over de 

bewoners: de oudste was 65, de jongste 18, er waren 11 vrouwen en 23 mannen.  

De woonruimte boven de winkel in Utrecht wisselde ook van bewoners. Een huurster 

vertrok begin van het jaar. Judith verhuisde in juli naar Frankrijk en Herbert en Julia 

verhuisde in september van Haarzuilens naar Utrecht.  

Wat dit jaar opviel was dat er veel mensen die zich aangemeld hadden voor een aanname 

gesprek niet kwamen opdagen. Verder waren er snelle beslissers, binnen en paar dagen 

hadden ze door dat ze niet op de juiste plek waren. Eén merkte dat zelfs binnen een halve 

dag – gekomen met de lunch en na het avondeten weer vertrokken.  

De stichting Toevlucht (opvang voor ongedocumenteerde mannen in Utrecht) benaderde 

ons voor de opvang van een paar van hun cliënten. Door verhuisperikelen hadden zij ruimte 

gebrek. Sinds mei 2019 wonen er twee mensen bij ons in afwachting van een nieuwe 

toelatingsprocedure.   

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 9,1 11 

WAO/WIA/WAZ/WIW 1,0 1 

gasten 1,9 23 

 12,0 35 

 

Cursussen  / trainingen 

Voor een betere uitgangspositie ná Emmaus worden de bewoners gestimuleerd om aan 

scholing te doen op kosten van Emmaus . Afgelopen jaar werden er BHV opleidingen 

gevolgd. Emmaus Nederland organiseerde een warenherkenningscursus (hoe herkennen we 

waardevolle binnengekomen goederen) en een training Sociale media. In mei werd een 

collectieve heftruckcursus op eigen terrein gegeven. Als uitvloeisel van de ARBO toets 

werden er cursussen gevolgd voor keurmeester ladders en keurmeester elektrische 

arbeidsmiddelen. 
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Samen werken 

Vrijwillig(st)ers 

Naast de bewoners waren er 35 vrijwilligers actief. Zij ontvangen reiskosten en een aantal 

luncht mee gedurende de werkdagen. Samen zijn ze goed voor 7,0 voltijds banen. De 

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

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.  

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. Er moet 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. 

Zomerkamp 

 

SIW organiseerde bij ons 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 75 ton kleding en schoenen wordt ingezameld. 
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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.  

Branchevereniging 

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

Een van de hedendaagse eisen is dat de leden over een keurmerk beschikken. 

Emmaus Haarzuilens is hiermee gestart in 2015 en in november 2016 is dit 

proces afgerond met een audit en toekenning van het keurmerk. September 

2019 vond er een ‘Tussentijdse Toets Keurmerk Kringloopbedrijven’ plaats. Deze toets werd 

succesvol afgesloten. 

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. 

Rreuse is de Europese koepelorganisatie voor brancheverenigingen 

van kringloopbedrijven. Zowel BKN als Emmaus Europa zijn lid. 

Rreuse is gevestigd in Brussel en houdt zich veel bezig met 

lobbywerk ten bate de kringloopbranche. Jaarlijks wordt er een  

conferentie georganiseerd voor kringloopbedrijven uit Europa. Er worden diverse 

onderwerpen besproken zoals innovaties op kringloopgebied, voortgang van de circulaire 

economie  en wijzigingen in de afvalwetgeving. Naast de nuttige informatie is er natuurlijk 

ook ruimte voor informele contacten met internationale collega’s. De conferentie was dit 

jaar bij onze collega’s van Emaus Navarra in Pamplona (Spanje). Enkele dagen voor deze 

conferentie waren we als Emmaus Haarzuilens aanwezig bij een Emmaus Europa conferentie 

en konden de werkloodsen bij Emaus Navarra bezoeken. 
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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. De aangebrachte goederen op ons terrein worden, sinds 2019, 

steekproefsgewijs 3x een maand per jaar gewogen. In 2019 kwamen we tot een totale 

inzameling van 702 ton. Ongeveer 100 ton meer dan in 2018. 

 

Uitgaande goederenstroom 

Zo’n 7% (50 ton) gaat weg als restafval wat betekent dat we 93% 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.  

In ons beleidsplan 2019-2021 stellen we als doel dit cijfer onder de 5% te brengen om 

uiteindelijk op 0% restafval terecht te komen. Dit lijkt moeilijk te verwezenlijken. Soms zijn 

de strengere en wisselende eisen van het afvalscheidingsstation debet. Maar ook moeten de 

ophaal bij klanten 
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containers 

75.578

11%

Afval Scheidings 

Station 

284.010

40%

Afgifte op terrein
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verschillende stromen steeds ‘schoner’ worden aangeleverd. Het moeten allemaal mono-

stromen worden, gecombineerde goederen zoals plastic met metaal of hout belanden nu in 

het restafval. Verder zijn er problemen met de afzet van gebruikt textiel. De markt kampt 

met een overschot aan aanbod. Wij moesten enkele malen partijen als restafval wegdoen.  

 

 

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’. 

 

Het circulaire is iets wat ons als Emmaus na aan het 

hart ligt. Samen met Emmaus Domstad en 

Kringloopcentrum De Arm proberen we dat nog 

meer vorm te geven. Najaar  2017 is er een 

werkgroep Circulair gestart. Samen met studenten 

Recuperatie

327.406

47%

via Afval 
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50.400
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van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) is er een pilot gestart  met ‘upcycling’, 

van afgedankte spullen een nieuw product maken. Eind 2019 is het startschot gegeven voor 

deze Circulaire Werkplaats. Voor 2020 wordt ingezet op een continue lijn met producten, 

gemaakt met afgedankte spullen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiertoe 

zal er een gezamenlijke werkplaats worden ingericht bij onze collega De Arm. 

Verkopen 

In Haarzuilens verkopen we 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 30.000 bezoekers wat gemiddeld 

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

er bijna 2.600, ruim 50 per week. Verdere goederenbewegingen: zes keer per week wordt de 

container op het afvalscheidingsstation leeg gemaakt, drie keer per week worden de 

kledingcontainers in De Meern en Harmelen geledigd, er werden 

ruim 400 bezorgadressen gereden en 53 inboedels / 

huisuitruimingen gedaan.  

De kledingwinkel in Utrecht is van woensdagmiddag tot en met 

zaterdagmiddag geopend. Daar registreerde de kassa zo’n 800 

betalende klanten per maand. De goederenstroom wordt verzorgd 

door Emmaus Haarzuilens. De in Haarzuilens gesorteerde 

goederen worden 2x per week afgeleverd in Utrecht. De 

ingebrachte goederen gaan dan weer mee retour. 

 

Spulletjes, boeken, schoenen, kleding en meubels vertoonden dit jaar een dalende lijn. 

Elektra en onze kledingwinkel in de Mgr. van de Weteringstraat waren dit jaar de stijgers 

€
 4

4
5

.6
6

1
 

€
 4

3
4

.1
9

1
 

€
 4

5
6

.7
9

3
 

€
 4

5
1

.6
5

0
 

€
 4

3
4

.0
9

5
 

€ 300.000 

€ 320.000 

€ 340.000 

€ 360.000 

€ 380.000 

€ 400.000 

€ 420.000 

€ 440.000 

€ 460.000 

2015 2016 2017 2018 2019

marktverkopen  & uitruimingen 2015- 2019 

 



Jaarverslag 2019 7                  Emmaus Haarzuilens 

maar compenseerden niet de daling bij de andere afdelingen. De daling van de inkomsten 

wordt mede veroorzaakt door de daling van het aantal bezoekers en de verhoging van de 

BTW op de boeken. En 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 € 59.000,--. 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 een vinger aan 

de pols voor onze transportmiddelen en ledverlichting. In 2019 reden we, net als in 2018, 

zo’n 49.000 km voor de ophaal en autogebruik voor de woongroep. In de categorie 

bestelauto’s tot 3.500 kg zijn er helaas nog geen betaalbare elektrische alternatieven. We 

wachten de ontwikkelingen af. Bij de verlichting is geadviseerd om stapsgewijs over te 

stappen naar ledverlichting wanneer de huidige verlichting vervangen wordt. Met Haarse 

Zon samen bouwen we aan een Haarzuilens als het energieneutrale kasteeldorp. Begin 2020 

gaat fase 2 van start. 

 

Samen delen – concept voor jaarverslag: projecten 2019 

Gesteunde projecten 

Emmaus Haarzuilens is een woon-werkgemeenschap waarin we samen wonen, samen werken, en 

samen lief en leed delen. Met uitwonende vrijwilligers weten we de boel goed draaiende te houden, 

ook in 2019 weer zonder vaste betaalde krachten. Doordat we afzien van een regulier salaris kunnen 

we van de opbrengsten van onze kringloopbedrijvigheid ook andere mensen verder helpen. ‘Samen 

delen’ betekend bij ons dus ook: samen delen met anderen.  

We streven er naar om minstens een kwart van onze inkomsten te gebruiken om projecten te 

steunen. Dat is weer goed gelukt: in 2019 gaven we ongeveer een derde van onze inkomsten aan 

projecten (totaal 163.313 euro, 34% van de inkomsten). Door gericht te delen streven we actief naar 

een wereld zonder armoede. 

We hebben weer veel aanvragen binnengekregen van projecten waar we graag aan bijdragen. Naast 

de dagelijkse werkzaamheden door bespreken we deze aanvragen ( zo’n zesmaal per jaar houden we 

een projectenvergadering): zit het project goed in elkaar en past het goed bij ons? We mikken vooral 

op projecten waarbij geen afhankelijkheidsrelatie ontstaat, zodat het project na verloop van tijd 

zelfstandig verder kan. Afgelopen jaar hebben we extra aandacht besteed aan onze 

beoordelingscriteria. Zo willen we wat meer houvast geven aan potentiele aanvragers, en ook voor 

onszelf beter inzicht krijgen in de belangrijkste overwegingen bij het toekennen van projectsteun.  
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Ook in 2019 hebben we een aantal projectindieners uitgenodigd om hun project toe te lichten. Dit 

zorgt voor een persoonlijker band met de projecten en geeft de indieners ook een beter beeld van 

hoe wij ons geld verdienen. We zijn niet zomaar een fonds. 

Projecten moeten tenminste aan een deel van deze criteria voldoen: 

-Kleinschalige sociaal-economische projecten gericht op zelfredzaamheid. 

-Projecten gericht op dak- en thuislozen en ongedocumenteerden. 

-Projecten die bijdragen aan een eerlijke duurzame wereld. 

-Projecten die bijdragen aan bewustwording en het wakker schudden van gewetens. 

 

Uitsluitingscriteria: 

-Wij geven geen noodhulp. We richten ons op meer structurele bijdragen aan een duurzame wereld 

zonder armoede. 

-Projecten van partijpolitieke of evangelische signatuur steunen wij niet. Onze doelen overstijgen 

politieke kleur en religieuze gezindte. 

-Wij steunen geen projecten met winstoogmerk. 

 

Van de 64 projectaanvragen hebben we er 46 ondersteund. In onderstaande lijst vind je een 

opsomming van de gesteunde projecten. De lijst is ingedeeld bijdragen aan andere Emmausgroepen, 

overige projecten binnen Nederland en overige internationale projecten.  

 

Een voorbeeld van projecten binnen de Emmaus-beweging is onze bijdrage aan de bouw van een 

kledingsorteerloods voor Emmaus Oselya (in Oekraine). Met deze loods kan deze woon-

werkgemeenschap beter inkomsten genereren om in eigen onderhoud te voorzien, en zo – net als bij 

ons – kansen te bieden aan mensen die uit dakloosheid komen of anderszins in de problemen zijn 

geraakt.  

 

Veel van de door ons gesteunde projecten hebben vaak ook de aanvraag ingediend bij Wilde Ganzen.  

De organisatie ‘steunt overal ter wereld aanpakkers 

die armoede van onderop doorbreken’. Omdat de 

kosten van de nieuwbouw van de 

kledingsorteerloods hoog zijn hebben wij voor 

eerste keer in onze geschiedenis een project 

aanvraag ingediend bij Wilde Ganzen. Met succes. 

Emmaus – naast Haarzuilens waren er bijdragen 

Emmaus Langeweg, Emmaus Bilthoven en Emmaus 

Regenboog – bracht € 100.000,-- bijeen. Wilde 

Ganzen verhoogde dit bedrag met € 50.000,--.  

artist impression van kledingsoorteerloods 
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Zoals je aan de omschrijvingen kan zien zijn er 

vaak meerdere positieve elementen samen in 

deze projecten. Bijvoorbeeld in projecten die 

groepen mensen helpen om zelfredzaam te 

worden, door middel van het opzetten van 

duurzame energievoorziening met zonne-energie. 

Een ander voorbeeld is het opzetten van 

duurzame voedselproductie die op korte termijn 

mensen al helpt een beter bestaan op te bouwen, 

zoals in het agroforestry project van Jalihal in India 

(die we met de opbrengst van de feestmarkt in 

mei hebben gesteund). 

Naast de financiële bijdragen is er ook materiele steun: kleding en andere goederen gedoneerd aan 

Emmaus Trujillo (Peru) en aan stichting Ride Africa (Uganda). Trujillo en Ride Africa delen deze 

goederen weer uit en zorgen dat het goed terecht 

komt. Het is altijd mooi om te zien waar we met zijn 

allen voor werken, en met deze materiele donaties is 

geweldig concreet te zien hoe blij mensen zijn met de 

spullen die wij kunnen doorgeven. 

In Nederland wordt materiele steun (huisinrichting) 

gegeven aan cliënten van maatschappelijke 

organisaties op gebied van dak- & thuislozen zoals de 

Tussenvoorziening, Leger des Heils. 

 

  

Oselya - nieuwbouw is onderweg - staalconstructie staat 

vrijwilligers van Jalihal promoten hun project tijdens de 

meimarkt. 



Jaarverslag 2019 10                  Emmaus Haarzuilens 

1. Balans per 31 december (in euro's) 2019   2018 

     
ACTIVA     
vaste activa  € 1.010.525      € 1.062.499  

vlottende activa  € 1.017.656      €    980.266  

Totaal activa  € 2.028.181      € 2.042.765  

      
PASSIVA      
eigen vermogen  € 1.927.328      € 1.947.133  

voorzieningen  €      27.148      €      18.305  

langlopende schulden  €      10.319      €        6.820  

kortlopende schulden  €      63.386      €      70.507  

Totaal passiva  € 2.028.181      € 2.042.765  

     

     
     

     

2. Staat van Baten & Lasten (in euro's) 2019   2018 

     
BATEN     
(markt)verkopen  €    434.095      €    451.650  

goederen voor recuperatie  €      35.750      €      45.350  

overige baten  €        7.616      €      18.443  

Totaal van de baten  €    477.461      €    515.443  

      
LASTEN      
kosten medewerkers  €    122.228      €    107.414  

organisatiekosten  €    143.976      €    142.108  

afschrijvingen  €      57.731      €      59.477  

incidentele lasten  €      10.000      €        9.387  

Totaal van de lasten  €    333.935      €    318.386  

      
Resultaat boekjaar  €    143.526      €    197.057  

     

     
het resultaat is als volgt verdeeld:     

gesteunde projecten  €         163.331      €         160.922  

continuïteitsreserve  €              2.000      €                      -  

algemene reserve  €          -21.805      €           36.135  

  €         143.526      €         197.057  

 

  



Jaarverslag 2019 11                  Emmaus Haarzuilens 

Toelichting Balans 

Gebouwen (Eikstraat 5 en Eikstraat 14) zijn eigendom. De 

grond wordt gepacht van Natuurmonumenten. 

De materiele vaste activa wordt onder andere gevormd 

door de (bestel)auto’s maar ook de 150 zonnepanelen 

De financiële vaste activa bestaat uit participatie in het 

Oikocredit Nederland Fonds. Oikocredit is een organisatie die bezig houdt met het verstrekken van 

microkredieten. 

Leningen aan Nederlandse Emmausgroepen en een  

bevriende organisatie. 

Debiteuren – openstaande rekening voor 

recuperatiegoederen. 

Overlopende activa – een vooruitbetaling aan het project 

van Emaus Oselya  (Oekraïne). 

Liquide middelen – de lopende rekening wordt aangehouden bij de Rabobank. De spaargelden zijn 

ondergebracht bij Triodos, ASN en Rabobank. 

De voorziening betreft de onderhoudsvoorziening voor 

de panden Eikstraat 5 en Eikstraat 14. 

De opstartpremies voor de bewoners zijn ondergebracht 

bij de langlopende schulden. 

Kortlopende schulden zijn de gebruikelijke eindejaar 

rekeningen zoals BTW en nota’s over december. 

 

Toelichting Baten & Lasten 

 

Verkopen worden gevormd door de marktverkopen in 

Haarzuilens en de winkelverkoop in Utrecht (Mgr vd 

Weteringstraat). De verkopen in Haarzuilens liepen over 

de hele linie wat terug, voor een deel veroorzaakt door 

hete zomerdagen. De winkel in Utrecht compenseerde 

dit voor een deel door een ruime omzetstijging. 

Goederen voor recuperatie zijn oud-papier, metalen, textiel & schoenen en wit- en bruingoed. De 

prijzen voor deze goederen worden grotendeels bepaald door vraag en aanbod op de wereldmarkt. 

De laatste jaren daalt deze prijs en brengen de goederen navenant minder op. 

De overige baten bestaan met name uit renteopbrengsten en giften. 

vaste activa   

gebouwen  €    764.760  

materiele vaste activa  €    121.634  

financiële vaste activa  €    124.131  

Totaal vaste activa   € 1.010.525 

  

vlottende activa   

leningen u/g  €    428.257  

debiteuren en 

overlopende activa  €      84.451  

liquide middelen  €    504.948  

Totaal vlottende activa € 1.017.656 

 

baten 

(markt)verkopen  €    434.095  

goederen voor recuperatie  €      35.750  

overige baten  €        7.616  

Totaal van de baten  €    477.461  

 

passiva  

eigen vermogen  € 1.927.328  

voorzieningen  €      27.148  

langlopende schulden  €      10.319  

kortlopende schulden  €      63.386  

Totaal passiva  € 2.028.181  
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De kosten medewerkers bestaan uit kosten voor bewoners 

(kost, inwoning en zakgeld) en vrijwilligers (lunch en 

reiskosten). 

 In 2019 waren er 35 bewoners voor langere of kortere 

periode aanwezig – goed voor 12 voltijdsbanen. 

De 35 vrijwilligers waren goed voor 7 voltijdsbanen 

De organisatiekosten bestaan uit de uitgaven voor huisvesting, transport, kantoor en bijdragen voor 

Emmaus Nederland / - Internationaal. 

De incidentele lasten is onze bijdrage aan de Circulaire Werkplaats Utrecht. Het 

samenwerkingsverband tussen Emmaus Haarzuilens, Emmaus Domstad, De Arm en WIJ3.0 voor het 

opknappen/restylen van niet-verkoopbare meubels. 

Resultaat 

Het resultaat wordt besteed aan projecten (zie bijlage – 

pag. 13). Door de ruime reserve is er dit jaar meer 

uitgegeven.  

De continuïteitsreserve wordt aangehouden in 

samenwerking met Emmaus Domstad als een soort 

stroppenpot. Bedoeling is om deze volgend jaar op te 

heffen. 

Na aftrek van het bedrag voor projecten en aanvulling continuïteitsreserve resteert er een verlies 

wat ten laste van de algemene reserve is gebracht.  

 

 

 

 

 

 

het resultaat is als volgt verdeeld: 

gesteunde projecten  €         163.331  

continuïteitsreserve  €              2.000  

algemene reserve  €          -21.805  

  €         143.526  

 

lasten  

kosten medewerkers  €    122.228  

organisatiekosten  €    143.976  

afschrijvingen  €      57.731  

incidentele lasten  €      10.000  

Totaal van de lasten  €    333.935  
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Peru  
Bolivia

Guatemala 

Spanje 

Guinee 

Mali 

Togo 

Benin 

Malawi 

Mozambique 

Tanzania 

Oeganda Kenia 

India 

Oekraïne 

Italie 

Nederland 

   Gesteunde projecten  2019 - € 163.313  

 

Moldavië
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Projectnr Naam Plaats Land Bedrag Hrz Omschrijving 

2019.02 STRO (Social Trade Organisation) Utrecht Nederland € 500 ondersteuning activiteiten 

2019.03 Het X-Y Actie Fonds Amsterdam Nederland € 2.500 ondersteuning van 'hét actiefonds' 

2019.04 Werelddelen Tilburg Nederland € 100 ondersteuning tijdschrift 

2019.05 Ab Harrewijnprijs Rotterdam Nederland € 2.500 prijs voor initiatieven voor mensen aan de onderkant vd samenleving 

2019.06 Ubuntuhuis Utrecht Nederland € 2.500 ondersteuning armoede & mensenrechten 

2019.07 Straatnieuws Utrecht Nederland € 5.625 steun aan financiële situatie 

2019.10 Comité 21 Maart Amsterdam Nederland € 250 Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie'. 

2019.14 Armoedecoalitie Utrecht Nederland € 9.000 bijdrage aan secretariaatswerkzaamheden  

2019.17 STIL Utrecht Nederland € 10.000 ondersteuning ongedocumenteerden 

2019.31 De Tussenvoorziening Utrecht Nederland € 15.000 kindgesprekken met kinderen van gezinnen die instromen bij TV 

2019.33 Dierenweide Haarzuilens Nederland € 100 ondersteuning dierenweide in dorp 

2019.42 Fanga Musow Utrecht Nederland € 5.000 opvang van (ongedocumenteerde) vrouwen en kinderen 

2019.48 LOS - Landelijk Ongedocumenteerden 

Steunpunt 
Rotterdam Nederland € 2.000 ondersteuning secretariaat Meldpunt Vreemdelingen detentie 

2019.53 Drukkerij Kaboem Amsterdam Nederland € 250 aanschaf van snijmachine voor alternatieve drukkerij 

2019.62 STIL  Utrecht Nederland € 100 crowdfunding boek 'Stil Leven', portretten van ongedocumenteerden 

2019.63 't Groene Sticht Utrecht Nederland € 7.562 jaarlijkse omzetting van lening naar gift voor groen, sociaal woonerf 

  Diverse kleine giften   Nederland € 100 collectes via kas 

Nederlandse projecten - met name dak- & thuislozen, ongedocumenteerden € 63.087   

      

Projectnr Naam Plaats Land Bedrag Hrz Omschrijving 

2018.70 Emmaus MARS Lomé Togo € 5.000 Emmaus groep - bouw van kantoren, loods en winkels 

2019.09 Emmaus Eindhoven Eindhoven Nederland € 10.000 doorstart Emmaus in Eindhoven 

2019.12 Aguilas Emaús Piura Piura Peru € 10.000 bijdrage voor studiekosten medewerkers Emaus Piura 

2019.27 Emaus Huelva Huelva Spanje € 2.500 aanpassing terrein voor milieu vriendelijke inzameling 

2019.39 Florence Home Foundation Cuddalore India € 2.029 zonnepanelen voor Emmaus opvanghuis 

2019.41 Emaus Trujillo Trujillo Peru € 2.606 verzendkosten container kleding 

2019.49 Emmaus International Parijs Frankrijk € 5.000 bijdrage aan internationaal solidariteitsfonds 

2019.61 Emaus Oselya Lviv Oekraïne € 18.600 nieuwbouw kledingsorteerloods 

Ondersteuning Emmaus groepen - nationaal & internationaal € 55.734   
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Projectnr Naam Plaats Land Bedrag Hrz Omschrijving 

2019.08 Care for Others - via Bona Baana Soroti Oeganda € 2.300 afwerking schoolgebouw 

2019.08A Mirembe Zzana - via Bona Baana Kampala Oeganda € 2.000 bouw slaapzalen bij school voor jonge vrouwen 

2019.15 Kwataniza Bundibugyo Oeganda € 2.500 aanleg van watertappunten in 3 dorpen 

2019.18 Sengerema Arusha Tanzania € 1.000 opleiding voor kansarme jongeren voor starten van een bedrijfje 

2019.19 Kind in Benin Dogbo Benin € 1.000 aanschaf maismolen - slachtoffers Voodoo situaties 

2019.20 PEFO   Oeganda € 1.500 Adopteer een geit - steun aan tienermoeders 

2019.21 All Included - Faso Kele Kindia-regio Guinee € 800 WC en douche bouwen in een ECO-dorp 

2019.24 Kavipe - Kamachumu Vision for Poverty 

Eradiction 
  Tanzania € 1.000 Toekomstbestendig maken van leerwerk bedrijfjes 

2019.25 Ass. EWET   Mali € 1.000 maken van handicraft, landbouw 

2019.26 Mediterranea / Emmaus Italia   Italië € 1.000 opvang van vluchtelingen in en rondom  Middellandse Zee 

2019.28 Walnuthouse Lviv Oekraïne € 5.000 verbouw pand tbv dakloze vrouwen 

2019.32 Los Charros Ayachuco Peru € 1.135 ondersteuning coaching  bij methodiek krachtwerk 

2019.35 Jalihal Maharastra India € 5.000 aanplant één miljoen bomen 

2019.36 Samay 
Cochabamba / 

Potosi 
Bolivia € 1.200 aanschaf fruitbomen ikv agroforestry 

2019.37 Hart voor Moldavië Ţînţăreni Moldavië € 5.000 aanschaf busje voor naschoolse opvang, ouderen, pleegzorg 

2019.40 Art on Location Canchabamba Peru € 1.000 financiering  materiaal voor Papieren Theater 

2019.45 Kula Loans - Credit for Communities 
Bihar / Uttar 

Pradesh 
India € 2.500 microkredieten voor zonne energie 

2019.50 Centro de Encontro - Escola de Rua Maputo Mozambique € 1.100 steun aan Aids-activisten + geld voor boekenfonds 

2019.51 Constru Casa La Antigua Guatemala € 1.000 
Sociaal project ASOPEDI - bouw aangepaste woning voor familie van 

gehandicapte landarbeider 

2019.56 Tools4Change - AKIHL-CBO Homa Bay district Kenia € 1.500 
bijdrage verschepingskosten voor container met gereedschap voor kwetsbare 

jongeren en vrouwen 

2019.57 Greenlight Foundation Zomba Malawi € 500 onderwijsprojecten in gevangenissen 

2019.64 Ride Africa Kampala Oeganda € 5.457 
verzendkosten container met hulpgoederen voor kleinschalige projecten in 

Oeganda - via Moses Brown 

Buitenlandse projecten - een aantal via Nederlandse stichtingen € 44.492   

      

Totaal gesteunde projecten 2019 € 163.313   
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Bijlage 1 

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. 

 

 


