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Stichting Emmaus Haarzuilens 

Eikstraat 14 

3455 SJ Haarzuilens 

Telefoon: 030 – 677 15 40 

Email:  haarzuilens@emmaus-utrecht.nl 

Website: www.emmaus-utrecht.nl  

 

 

Opgericht     12-06-1986 

KvK-nummer    41182055 

RSIN     803888181 

 

 

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 4.) 

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

en van Emmaus Internationaal. 

4. De stichting heeft geen winstoogmerk. 

  

mailto:haarzuilens@emmaus-utrecht.nl
http://www.emmaus-utrecht.nl/
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Bestuurders: 

 
- Voorzitter    C.J. Verhoef 
- Penningmeester   R. Vriezen 
- 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 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 

Emmaus Haarzuilens bestaat dit jaar al weer 55 jaar! Ooit is het begonnen met de varkensstallen van 

kasteel Haarzuilens. Door de jaren heen is hier een bloeiende woon-werkgemeenschap opgebouwd. We 

bieden plaats aan praktische idealisten en aan mensen die uit de problemen komen. Mensen bijvoorbeeld 

die een dak boven het hoofd nodig hebben. Samen met vrijwilligers zorgen de bewoners ervoor dat ons 

kringloopbedrijf goed loopt. De woongroep leeft van de opbrengst van de kringloopbedrijvigheid en we 

weten met zijn allen ook nog genoeg geld bij elkaar te krijgen om allerlei projecten te ondersteunen. Zo 

helpen we elkaar en anderen. Ook in 2021 is dit ons samen gelukt. Mooi werk met een bijzondere groep 

bewoners en vrijwilligers! 

De coronapandemie leidde in 2021, net als in het voorgaande jaar, tot enkele lockdowns en wisselende 

verplichte maatregelen. Zo kon in maart en april alleen op afspraak worden gewinkeld, maar tegen de 

zomer werd er veel versoepeld. Op 19 december werd er een kerst-lockdown aangekondigd, precies een 

dag nadat we onze laatste markt van 2021 hadden gehouden. Als bedrijf en als groep zijn we relatief 

ongeschonden door de corona-periode gekomen, met nauwelijks besmettingen en voldoende omzet.  

Het jaar had ook een dieptepunt. Eind 2021 is Judith, één van de bewoonsters, overleden. Ze was pas kort 

bij ons, maar velen waren op haar gesteld geraakt. Het heeft bewoners en vrijwilligers diep geraakt. Bij 

zo’n dramatische gebeurtenis is weer duidelijk hoe belangrijk het is dat we er niet alleen voor staan, dat 

we er samen zijn voor elkaar. 

Binnen de woongroep stond 2021 in het teken van het overnemen en verdelen van 

verantwoordelijkheden. Na decennia met een voortrekkersrol van Jos en Hermien is Jeroen bezig geweest 

met het op zich nemen van coördinerende rollen. Dit ging niet altijd even gemakkelijk. Het was een 

zoektocht samen met de bewonersgroep om verantwoordelijkheden op te pakken en te verdelen onder 

de bewoners. 

Het is bizar dit jaarverslag te schrijven na het plotselinge overlijden van Jeroen van Donselaar op 27 april 

2022. Het is nog maar zo kort geleden dat we met Jeroen als beginnende coördinator de boel draaiend 

hielden, het is nog zo kort geleden dat we dagelijks lol hadden met hem. Niets in 2021 kon ons 

voorbereiden op deze klap. 
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Samen wonen 

Het bezettingspercentage in 2021 lag op 

79% (dat komt neer op 11 

voltijdsbewoners). Van de 16 mensen die 

in 2021 zijn geweest, waren er 9 die het 

hele jaar door in de woongroep hebben 

gewoond. Van de 16 mensen die bij ons 

verbleven waren er 4 vrouwen en 12 

mannen. De oudste bewoner was 63 

jaar, de jongste 25.  

Het was een zeer bewogen jaar. Een 

dramatische gebeurtenis in de woongroep was eind 2021 het overlijden van Judith, een nieuwe bewoner. 

Zij had er zin in maar haar lichaam hield er mee op. Haar overlijden heeft ons diep geraakt. 

2021 was een komen en gaan. Verschillende bewoners zijn voor korte of langere tijd gekomen, 

verschillende zijn ook na iets langere tijd gegaan. Een bewoner is verhuisd naar Ter Apel voor het 

verkrijgen van een verblijfsvergunning (inmiddels  is deze in 2022 toegekend). Twee andere bewoners 

sinds 2018 en 2019 zijn het huis uit en hebben een baan gevonden. Een van hen gaat het goed en hij komt 

nog wel eens langs. Een nieuwe bewoner in 2021 heeft – ondanks krapte op de woningmarkt – in korte 

tijd weer een eigen woonruimte gevonden na een periode enthousiast meedraaien in de woon-

werkgroep.  

In het kader van scholing voor de bewoners zijn er weer verschillende 

scholingen, trainingen en cursussen geweest. Een aantal mensen 

heeft hun herhalingscursus BHV gedaan.  Verder waren er, vanuit de 

FEN, twee deelnemers aan de jaarlijkse cursus “Warenherkenning”. En 

is Markus aan de opleiding facilitair dienstverlener begonnen. Dit doet 

hij bij de Voiz Academie. De Voiz Academie biedt een veilige plek om 

in je eigen tempo stappen te zetten richting werk. De Voiz Academie 

is een initiatief van de Tussenvoorziening. 

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 ophaal-telefoon aannemen op het 
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kantoor. De jongste vrijwilligers zijn in de twintig en de oudsten zijn mensen die intussen gepensioneerd 

zijn.  

In 2021 is er een nieuwe vrijwilliger bijgekomen bij de boeken en o.a. voor marktplaats , een nieuwe 

vrijwilliger voor de kledingwinkel Utrecht, en een nieuwe vrijwilliger op kantoor. Daarnaast is Jos met 

pensioen gegaan, wat hem de tijd gaf om nu als vrijwilliger kantoorwerk te doen. Het aantal fte’s is met 

7.3 ruim terug op het niveau van de jaren vóór de coronapandemie (gemiddeld 7 fte, vorig jaar 6). 

 

Samen werken 

 

Overzicht herkomst en bestemming goederen, afgerond in kg 

 

 
Kilo's % 

   
Kilo's % 

IN: (afgerond)       UIT: (afgerond)   

Ophaal bij klanten thuis 217.114 34%   
 

via winkel-/marktverkopen 253.895 40% 

ruim 2.700 adressen 
  

  
    

Kledingcontainers  70.328 11%   
 

via afnemers (recuperatiegoederen) 269.113 41% 

Harmelen & De Meern 
  

  
 

papier, metaal, textiel, elektra, glas   
  

Ophaal - AfvalScheidingsStation  226.880 35%   
 

Afvoer - AfvalScheidingsStation  74.420 12% 

Tractieweg, Utrecht 
  

  
 

plastic, hout, puin, glas, chemisch afval 
  

Afgifte op terrein  125.516 20%   
    

Eikstraat, Haarzuilens 
  

  
 

Restafval 42.410 7% 

          
   

 
639.838 100%   

 
  639.838 100% 
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In 2021 hebben we in totaal bijna 639.838 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 2020 is in 2021 ruim 96.162 kilo aan goederen minder verwerkt. In alle categorieën was 

de inkomst van goederen minder dan vorig jaar (de verhoudingen blijven ongeveer gelijk). Dit is misschien 

voor een deel te verklaren uit de aanname dat een goed deel van de corona-opruimwoede vorig jaar al 

heeft plaatsgevonden. Net als vorig jaar hebben we weer een deel van de ophaal overgenomen van 

Emmaus Domstad. 

Ophaal bij klanten
217.114 kg

34%

Kleding-containers 
70.328 kg

11%

Afval Scheidings 
Station 

226.880 kg
35%

Afgifte op terrein
125.516 kg

20%

Herkomst ingekomen goederen in kg
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Al deze tonnen aan goederen moeten het terrein ook weer 

verlaten. 40% werd verkocht als her te gebruiken product op 

de markt, hoofdzakelijk aan particuliere klanten. Ongeveer 

even veel 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 7% aan 

restafval over. 

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 

Recuperatie
269.113 kg

42%

via Afval 
Scheidings Station

74.420 kg
12%

Restafval
42.410 kg

7%

via Verkoop
253.895 kg

40%

Bestemming goederen in kg
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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 2022 

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 2021 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. 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. 

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: we hebben 1/3 van de inkomsten weggegeven (33%). 

In totaal gaat het om €156.159. In bijlage 3 staat een opsomming van de gesteunde projecten, met enkele 

projecten uitgelicht. 

Van de 72 binnengekomen projectaanvragen hebben we er 43 toegekend. Tussen alle andere 

werkzaamheden door bespreken we de projectaanvragen met geïnteresseerden in de woongroep, 

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.                          

Doordat we zoveel goederen ophalen, kunnen we natuurlijk meer delen dan geld alleen. Vaak leveren we 

materiële steun aan projecten. Zo hebben we ook in 2021 weer 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 via de Tussenvoorziening.  

 

Onze binnen- en buitenruimte hebben we eveneens kunnen delen met anderen: de vergaderruimte werd 

door diverse organisaties gebruikt en via Struinen in de Tuinen hebben we met veel plezier onze tuin 

opengesteld voor publiek en een dichterlijk optreden (zie hieronder).  
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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 webmaster is in 2021 begonnen een nieuwe website te bouwen die duidelijker naar voren brengt wat 

Emmaus allemaal is en doet.  

 

We zijn de nieuwsbrief “Even bijpraten” blijven verspreiden. 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. 

 

Dan zijn er de sociale media Facebook en Instagram 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.  

 

Enkele van de best bekeken berichten op onze sociale media in 2021: 
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-      Het jaarlijkse zomerkamp met 8 jongeren en een begeleidster plus haar hond, gevolgd door de 

feestmarkt eind augustus.  

 

- Een bewoner die de kledingcontainer aanstampt. 

- Een bewoner die opnieuw naar school gaat en een ander die leert fietsen. 
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(Foto: Werry Crone) 

- Een trouwe vrijwilliger van de boekenafdeling die na 20 jaar afscheid neemt. 

 

- Het samen eten van de iftar-maaltijden die we gedoneerd kregen. 

 

We merken dat posts over individuele bewoners en het leven van de woongroep vaak het best worden 

bekeken.  Een beperkte greep uit de overige activiteiten die we op sociale media hebben gedeeld:  

- In januari 2021 haalde een actie 

van één van onze bewoners het 

AD en radio1. “Een medewerker 

van woon-werkgemeenschap 

Emmaus Haarzuilens brengt 

plastic terug naar de bron.”, 

aldus AD Utrecht. Het betrof 

plastic huisjes van een kerstactie 

van Albert Heijn, die bij Emmaus 

vaak binnenkomen. Met een 
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winkelwagen volgeladen met huisjes ging onze bewoner naar de lokale supermarkt, die weigerde 

het plastic aan te nemen. “Het beste is natuurlijk om plastic rommeltjes bij de kassa te weigeren. 

Wie toch zulke plastic restanten van een supermarktactie over heeft roep ik op om ze weer in te 

leveren bij de supermarkt. Laat de vervuiler zelf zijn afval recyclen. Dat is ook het handigst, want 

er zijn heel veel soorten plastic. Als de verspreider zelf de huisjes weer apart verzamelt, hoeft dit 

niet meer uit een afvalberg bij elkaar gezocht te worden.” 

 

- RTV Utrecht kwam decoratie uitzoeken voor de make-over van de tuin van een zorginstelling.  

 

- De jonge organisators van Buurtcamping Hoge 

Woerd hebben een enorme stapel pannenkoeken 

voor ons gebakken, als dank voor de spullen die wij 

leverden.  

 

- In juni was er een gezellige BBQ met bewoners uit 

aangrenzende straten.  

 

- De organisatie Kula Loans gaf een presentatie over 

leningen aan groepen in India om de lokale 

gemeenschappen zelfvoorzienend te maken. 
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- Twee bevriende kunstenaars aan wie we  

in het verleden wat spullen hebben 

gegeven, kwamen ons een film laten zien 

over een arm dorp in Peru, waar zij met 

kunst de kinderen laten dromen en 

praten over hun toekomst.  

 

- Kleinkunstfestival Struinen in de Tuinen: 

Ruben van Gogh droeg gedichten voor in het stukje bos achter de kledingloods. Dit contact leidde 

tot een gedicht over Emmaus Haarzuilens, waar we nog een geschikt plek voor zoeken.  

 

- Bijna de hele woongroep vierde in 

september het 50-jarig bestaan 

van Emmaus Langeweg mee, een 

feestelijke bijeenkomst met een 

braderie, muziek en lekker eten. 

Een mooie gelegenheid om veel 

bewoners van andere Emmaus-

groepen te ontmoeten.  
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- 17 oktober: Lancering eerste Global Report van Emmaus International over de uitroeiing van 

armoede. Gevolgd door een mediacampagne onder de hashtag #OurVoicesMatter.  

- Actie #GroenLicht voor vluchtelingen. De winkel in Utrecht zette een groen verkeerslicht in de  

etalage, als teken van welkom voor vluchtelingen, zoals ook op de Pools-Belarussische grens met 

een groen licht gastvrijheid 

voor vluchtelingen wordt 

kenbaar gemaakt.  

 

 

 

 

- In november waren we met 7 mensen van Emmaus 

Haarzuilens aanwezig bij het Woonprotest Utrecht.  

 

- 10 December Dag van de Mensenrechten: Vertoning 

documentaire Shadow Game in onze vergaderruimte. 

Over de gevaarlijke tocht van (minderjarige) 

vluchtelingen die te voet richting West-Europa trekken.  

 

 

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: 
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– 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 ook 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. 

– 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. 

- Werkgroepen van Emmaus Nederland: de werkgroepen jong leiderschap, alternatieve verdienmodellen 

en internationaal wisselen informatie en ideeën uit. In twee van de werkgroepen waren in 2021 mensen 

van Emmaus Haarzuilens actief.  

 

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. Van onze afgedankte spiraalbodems maakten ze 

kweekbakken. 

- 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. 

- 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.  

- ook de St. Bonifatiusschool, de lokale IVN en De Tussenvoorziening gebruikten de vergaderruimte. 
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Ambities  

In het vorige jaarverslag stond de ambitie om posts op sociale media er nadrukkelijker in te zetten om het 

verhaal en de idealen van de Emmaus bekend te maken. Dat is in 2021 gelukt. Er is een mooie mix van 

posts over leuke spullen en over bewustwording ontstaan. Dat willen we in 2022 voortzetten. Ook het 

bouwen van de nieuwe website is werk-in-uitvoering.  

 

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. Dan weten 

hulpverlenende organisaties ons te vinden met potentiële nieuwe bewoners en kunnen we huidige 

bewoners wijzen op de bestaande ondersteuning.  
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Financieel verslag 2021 

 

Stichting Emmaus Haarzuilens 

Eikstraat 14 

3455 SJ Haarzuilens 

 

 

Opgericht     12-06-1986 

KvK-nummer    41182055 

RSIN     803888181 

 

 

Voorzitter    Kees Verhoef 

Penningmeester   Roel Vriezen 

Secretaris    Melanie Appels 

Algemeen lid    Cor Slijkhuis 

Algemeen lid    Martin Tensen 

Algemeen lid    Sonja Appelman 

 

 

Telefoon: 030 – 677 15 40 

Email:  haarzuilens@emmaus-utrecht.nl 

Website: www.emmaus-utrecht.nl  

 

 

   

mailto:haarzuilens@emmaus-utrecht.nl
http://www.emmaus-utrecht.nl/
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1. Balans per 31 december (in euro's)   

2021    2020 

        
ACTIVA        

        
vaste activa        
materiele vaste activa  €    815.224     €    864.624   
financiële vaste activa  €    774.892     €    617.712   
Totaal vaste activa    € 1.590.116      € 1.482.336  

        
vlottende activa        
debiteuren en overlopende activa  €      46.857     €      56.805   
liquide middelen  €    510.852     €    491.432   
Totaal vlottende activa    €    557.709      €    548.237  

        
Totaal activa    € 2.147.852      € 2.030.573  

        

        
PASSIVA        

        
eigen vermogen        
bestemmingsreserve materiele vaste 
activa 

 €    750.000     €    750.000  
 

continuïteitsreserve  €                 -      €        - 

algemene reserve  € 1.240.919     € 1.166.140   
Totaal Eigen vermogen    € 1.990.919      € 1.916.140  

        
voorzieningen        
voorziening onderhoud  €      74.570     €      39.570   
Totaal Voorzieningen    €      74.570      €      39.570  

        
langlopende schulden        
opstartpremie bewoners  €      15.827     €      12.619   
Totaal Langlopende schulden    €      15.827      €      12.619  

        
kortlopende schulden        
crediteuren en overlopende passiva  €      66.509     €      62.244   
Totaal Kortlopende schulden    €      66.509      €      62.244  

        
Totaal passiva    € 2.147.825      € 2.030.573  
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2. Staat van Baten & Lasten (in euro's) 

  2021    2020 

        
BATEN        

        
verkopen en vergoedingen        
markt- & winkelverkopen  € 468.170     € 415.103   
goederen voor recuperatie  €   45.900     €   50.413   

    € 514.071      € 465.516  

        
overige baten        
giften, rente, bewoners bijdragen  €   12.338     €14.390   

    €   12.338     €    14.390  

        

        
Totaal van de baten    € 526.409      € 479.906  

        
LASTEN        

        
kosten medewerkers  € 104.903     € 131.536   

        
organisatiekosten  € 132.103     € 131.208   

        
afschrijvingen  €   58.464     €   59.720   

        
incidentele lasten  €   -     €   12.500   

        
Totaal van de lasten    € 295.470      € 334.964  

        

        
Bruto Resultaat boekjaar    € 230.939      € 144.942  

        

        
gesteunde projecten  € 156.159     € 156.131   

 

               

     
 
Netto Resultaat boekjaar – ten laste van 
de algemene reserve    € 74.780     -€ 11.189  
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3. Toelichting balans 

3.1. Algemeen 

Bij de stichting Emmaus Haarzuilens staat centraal het samen wonen, samen werken en samen delen. 

De bewoners en medewerkers van de woon/werkgemeenschap geven hieraan vorm via een 

woongroep, kringloopbedrijvigheid en het moreel en financieel steunen van projecten in Nederland 

en in andere delen van de wereld. Emmaus neemt actief deel aan de activiteiten van Emmaus 

Nederland en Emmaus Internationaal. Zij onderschrijft het Universeel Manifest van de Emmaus 

beweging.  

De stichting is op 12 juni 1986 opgericht en ingeschreven in het stichtingen register van de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken in Utrecht en Omstreken onder nummer 41182055. De stichting is per 1 

januari 2008 aangemerkt als ANBI een Algemeen Nut Beogende Instelling. Met de brief van 2 mei 2002 

heeft de Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht besloten dat de stichting vanaf 1 januari 2002 

omzetbelasting moet afdragen ter zake van de door de stichting verrichte leveringen en diensten die 

in het economische verkeer plaatsvinden. 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

In 2017 is er een overeenkomst gesloten met de Coöperatieve Vereniging Haarse Zon U.A. voor het 

lenen van maximaal 100.000. aan de coöperatie voor de opwekking van duurzame energie. Er zijn 

plannen in ontwikkeling om in de nabije toekomst nieuwe projecten op dit punt te starten. 

3.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

De gebouwen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde en verbouwingskosten verminderd met 

afschrijvingen, gebaseerd op een levensduur van maximaal 30 jaar. Investeringen van kleine omvang 

zijn direct ten laste gebracht van de exploitatierekening. De vervoermiddelen en de inventaris zijn 

opgenomen voor de aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen. Ze worden afgeschreven op 

basis van de verwachte levensduur. De voorraden kleding, meubels en andere goederen voor de 

verkoop worden niet geactiveerd. De overige activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale 

waarde. 
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3.3. Mutaties in Eigen vermogen 

 
 

  

Reserve 
materiele 
 vaste 
activa 

Continuïteits-
reserve 

Algemene 
reserve 

Totaal 

 
01-01-2021 € 750.000  € 1.166.139 € 1.916.139  

    -  

uit resultaat  -               € 74.780     € 74.780  

31-12-2021 € 750.000 € 0 € 1.240.919 € 1.990.919  

 
 
Bestemmingsreserve materiele vaste activa - bedoeld voor toekomstige vervanging van vaste activa in 

Haarzuilens.  

 
 
3.4 Activa 

3.4.1. Vaste activa 

 materiele vaste 
activa 

aanschaf-
waarde 

des-
investering 

aanschaf 
2021 

afschrijving 
t/m 2020 

des-
investering 

afschrijving 
2021 31-12-2021 

Gebouwen  € 1.465.796       €    721.967    €      40.014   €  703.815  

Vervoersmiddelen  €      76.543         €      21.188     €       7.844   €    47.511  

Inventaris  €    131.458     €    9.064   €     66.018     €      10.606   €    63.898  

  € 1.673.797      €   9.064   €    809.173      €      58.464   €  815.224  

 

Voor een specificatie: zie bijlage 2. 

De gebouwen Eikstraat 14 en Eikstraat 5 zijn in eigendom. De grond wordt gepacht van 

Natuurmonumenten. Het erfpachtcontract voor Eikstraat 14 loopt per februari 2022 af en zal naar 

verwachting verlengd worden tot 2052 tegen een hogere te betalen canon.  

De gebouwen zijn up-to-date en het reguliere onderhoud wordt gedekt uit het onderhoudsfonds. 

Nieuwe investeringen in de vaste activa zullen met name gericht zijn op energie en milieumaatregelen: 

op verwarming, elektrisch rijden etc. Daarnaast wordt aanpassing van het kleine huisje onderzocht in 

samenwerking met de Utrechtse Uitdaging/ Bouwbedrijf BAM. 

Komende investeringen in de vaste activa zullen met name gericht zijn op energie-/milieumaatregelen: 

slimmere verwarming, elektrisch rijden etc. Verder wordt er uitbreiding van het ‘kleine huisje’ 

onderzocht is samenwerking met de Utrechtse Uitdaging / Bouwbedrijf BAM. 
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financiële vaste activa        
Oikocredit Nederland Fonds - 
microkredieten  €     123.882     €    124.131   
Emmaus Langeweg - zonnepanelen  €     126.800     €      75.600   
Emmaus Eemsmond €         4.000          €    -   

Emmaus De Bilt - hypotheek BW 14  €    174.158     €    180.387   
Emmaus De Bilt - hypotheek BW 16-18  €    125.792     €   129.000   
t Groene Sticht - lening  €      75.650     €    83.212   
Haarse Zon – cooperatie zonne-energie €       10.000   €    15.000  

People for People (Rwanda) – koffiewasstation €         5.000   €      5.000  

Emmaus Utrecht €      125.000   €              -    

Overige projecten €        4.610 

 

 €        5.382    

  €    774.892    
 

      €  617.712  

        

       
Totaal Vaste Activa      €1.590.116  €1.482.336 
 

Voor een specificatie: zie bijlage 2. Grootste verandering t.o.v. vorig jaar is de kortlopende lening aan 

Emmaus Utrecht om oplopende negatieve rente bij hogere banksaldi te vermijden. 

3.4.2 Vlottende Activa        

        
debiteuren en overlopende activa        
overlopende rente  €             -     €           11   
afnemers recuperatiegoederen  €             -     €        519   
overige  €        415     €           72   
Vooruitbetaalde verzekering 2022  
vooruitbetaalde kosten – overig 

€     8.240           €      
1.002     €           403   

Emaus Oselya - voorschot 
nieuwbouw  €    37.200     €      55.800   

    €      46.857   € 56.805  

liquide middelen        
Rabobank Zakelijke rekening €      215.351     €      56.134   
Rabobank DoelReserveren  €      99.500     €    90.019   
Algemene Spaarbank voor 
Nederland (ASN)  €    97.500     €    255.000   
Triodos Bank  €      97.553     €      90.077   
Kas  €           948     €           202   

   €    510.852    €491.432  
Totaal van vlottende activa             € 2.922.717                         €2.648.285 
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debiteuren en overlopende activa 

In 2019 is er een bedrag van € 93.000,-- overgemaakt aan Emaus Oselya (Lviv, Oekraïne) voor de bouw 

van een nieuwe kledingsorteerloods. Dit wordt in 5 termijnen van € 18.600,-- ten laste van de 

projectensteun gebracht. 

 

liquide middelen 

ASN en Triodos zijn gekozen op basis van hun ideële 

achtergrond. Ze scoren goed op gebieden waar Emmaus 

zich hard voor maakt – zie voor meer info: www.eerlijkebankwijzer.nl  

Waarom hebben we een rekening bij de Rabobank? De ASN heeft sowieso geen zakelijke 

betaalrekening voor stichtingen. Triodos wel maar deze heeft net als ASN geen filialen en daar kunnen 

we dus geen marktopbrengsten afstorten. 

Het werd steeds moeilijker om geld weg te zetten zonder negatieve rente te betalen. De Triodosbank 

startte in 2019 al met een negatieve rente van 0,7% boven de € 100.000,--. De ASN bank meldde eind 

2020 dat per 1 maart 2021 een negatieve rente zou volgen voor bedragen boven de €250.000,-- 

gevolgd door een bericht dat het per 1 april 2021 ging gelden voor een bedrag boven de €100.000,--.  

Het spreiden van de bedragen bij verschillende banken heeft te maken met het: 

Depositogarantiestelsel (DGS). Dit is een garantieregeling voor de rekeninghouders van een bank. Als 

een bank failliet gaat, garandeert het banktegoeden (deposito’s) tot maximaal €100.000.  
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3.5 Passiva 
 

3.5.1 Eigen vermogen        

        
bestemmingsreserve materiele vaste 
activa  €    750.000     €    750.000   
algemene reserve  € 1.240.919     € 1.166.139   
Totaal Eigen vermogen    € 1.990.919      € 1.916.139  

        
3.5.3 Voorzieningen        

        
onderhoud Eikstraat 5  €        4.959     €        4.959   
Dotatie €         5.000     

  €       9.959      €        4.959 

      

onderhoud Eikstraat 14        
Saldo  €      34.611     €      22.189   
Dotatie  €      30.000     €      35.000   
Onttrekking  €     -      €     -22.578   

  €      64.611     €      34.611   
Totaal Voorzieningen    €      74.570      €      39.570  

        
3.5.4 Langlopende schulden        

        
opstartpremie bewoners  €      15.827     €      12.619   
Totaal langlopende schulden    €      15.827      €      12.619  

        
3.5.5 Kortlopende schulden        

        
crediteuren en overlopende passiva        
rekeningen december  €        7.336     €        2.937   
projecten 2019.  €      2.100     €      10.000   
BTW - 4de kwart  €      20.023     €      16.535   
vakantiegeld & geldbeheer bewoners  €      24.491     €      25.102   
rekeningen i.v.m. zakgelden  €        1.408     €        2.170   
Overig  €        9.150     €        5.500   
Totaal kortlopende schulden    €      66.509     €      62.244  

 
Bij de Passiva zijn er geen bijzonderheden. Opheffen van continuïteitsreserve is al eerder beschreven. 

Punt van aandacht is het ‘Joop-fonds’ – opgenomen onder het kopje vakantiegeld & geldbeheer 

bewoners. Het bestaat uit een bedrag van € 20.000,-- waar eigenlijk nog steeds geen goede 

bestemming voor gekozen is. Het staat nu al jaren onveranderd op de balans.  
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4. Toelichting Staat van Baten & Lasten  

Algemeen 

De Coronacrises heeft op iedereen en alles een grote impact gehad in 2021. Ondanks deze 

omstandigheden is 2021 voor Emmaus een financieel goed jaar geweest (zie bijlage 1 voor vergelijking 

met voorgaande jaren). Emmaus is er in geslaagd de inkomsten uit marktverkopen te verhogen door 

hogere opbrengsten uit de verkoop van m.n. boeken, meubelen en kleding bij lagere opbrengsten uit 

recuperatiegoederen.  

De inkomsten uit de verkoop in de Mgr. Van de Weteringstraat zijn lager dan in 2020 en substantieel 

lager dan in 2019  hetgeen m.n. terug te voeren is op de grote beperkingen door Corona.   

De Coronacrisis leidde ook tot lagere lasten in het algemeen.  

Alles bij elkaar kwamen we uit op een positief resultaat in 2021. Ook in 2021 konden we een 

substantieel deel (ca. 30%) van onze totale inkomsten besteden aan kleinschalige projecten in binnen- 

en buitenland. Zie bijlage 3 voor een specificatie. 

4.1 Baten 

4.1.1 Verkopen en vergoedingen        

        
markt-/winkelverkopen & uitruimingen   2021    2020 

gesplitst naar afdelingen:        
Meubels  €   87.963     €   69.941   
Spulletjes  €   81.546     €   77.769   
Boeken  € 129.069     € 108.729   
Kleding  €   48.477     €   38.736   
Schoenen  €   24.554     €   19.278   
Elektra  €   54.755     €   49.968   
Emmaus Utrecht  €   41.393     €   48.923   
Uitruimingen  €     413     €     1.759   

    €  468.170      €  415.103  
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goederen voor recuperatie   2021    2020 

Lompen € 24.022   €33.986  

Papier/karton  €     7.624     €     6.092   

Metaal  €   10.628     €     7.673   

Wit- & Bruingoed €    1.671     €     2.637   

Textiel  €   0     €   33.986   
Schoenen €      1.955     €     25   

    €    45.900     €    50.413  
Totaal verkopen vergoedingen      €514.071  €465.516 
 
 

 

4.1.2 Overige baten        

        
Giften  €     5.488     €     8.435   
Bewoners bijdrage  €             -     €             -   
Rente & dividend  €     6.290     €     5.053   
Incidentele baten en lasten  €        560     €    902   
Totaal overige baten    €    12.338      €    14.390  

 

 

4.2. LASTEN        

        
4.2.1 Kosten medewerkers   2021    2020 

kosten huishouding (kost)  €   33.036     €   35.252   
zakgelden, soc. premies etc.  €   57.285     €   80.449   
overige kosten   €   14.528     €   15.835   
Totaal kosten medewerkers    €  104.903      €  131.536  

 

 
 
De kosten voor de Medewerkers zijn voor de het grootste gedeelte kosten voor de bewoners, de 
vrijwilligers krijgen reiskosten en eten zo nu en dan mee tijdens de lunch. 
 
Kosten huishouding:  Het onderdeel ‘kost’ (alle eten en drinken) voor bewoners en vrijwilligers. Er 
waren in 2021 11 voltijd bewoners (incl. tijdelijke bewoners). Van de 30 vrijwilligers is er maar een zeer 
klein deel dat mee luncht. 
 
(Bruto) Zakgelden:  Kosten voor bewoners met een verblijfsovereenkomst. De kosten bestaan uit 
zakgeld, vakantiegeld, opstartpremie en dat alles verhoogd met loonheffingen. Afgelopen jaar hadden 
we 79 % bezetting met bewoners met een verblijfsovereenkomst (11 voltijds bewoners) tegenover 
10,8 in 2020. De kosten per bewoner op zakgeldbasis bedragen zo’n € 7.600,-- per jaar (exclusief kost 
& inwoning) 
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Overige kosten:  Alle andere kosten die te maken hebben met bewoners of vrijwilligers – reiskosten, 
vergoeding gasten, medische kosten, cursussen etc. 
 
 

4.2.2 Organisatiekosten        
 
huisvesting   2021    2020 

energie & water  €     5.351     €     4.181   
dotatie voorziening onderhoud €    35.000               €   35.000   
verzekeringen/belastingen/diversen  €   24.979     €   16.264   
huur Emmaus Utrecht  €     9.000     €     9.000   

kosten Eikstraat 5  €     2.883    

              
€4.607   

    €    77.214      €    69.052  
 
 
Huisvesting:  Kosten energie, water,  (dotatie) onderhoud, verzekeringen, belasting. Voor energie en 
water zijn er geen aparte meters voor bedrijf en woonhuis.  Ook voor de andere kosten wordt er geen 
uitsplitsing gemaakt tussen wonen en bedrijf. Dat betekent dat er geen concreet bedrag is voor de 
‘inwoning’. In Huisvesting zit ook de huur van de winkel-/woonruimte Emmaus Utrecht - € 9.000,-- per 
jaar en de kosten voor de woning Eikstraat 5. 
 
 

vervoermiddelen   2021    2020 

Golf 23-PSF-4  €     2.487     €     2.587   
W1 - Volkswagen Crafter - 82-NXP-6  €     4.967     €     4.899   
W2 - Mercedes 411 - 2-VPK-25   €             -     €     5.275   
W2 - Mercedes 313 - VP-044-S  €     5.846      €    1.446   
W3 - Mercedes 413 - VG-386-Z  €     5.169     €     7.600   
Caterpillar - heftruck  €     2.092    €      865        
diversen  €     -100     €1.109           

    €    20.460      €    23.781  
 
 
Vervoermiddelen: 
 

  
Wegen-
belasting 

Brand-
stof 

Re-
paratie 

Ver-
zekering Overig 

 Sub-
totaal  

Af-
schrijving Totaal   Km's ct/km 

Heftruck   € 484 € 381  € 865 € 1.860 € 2.725    

Golf € 483 € 643 € 901 € 551 € 9 € 2.587 € 976 € 3.563  10.297 € 0,35 

W1 € 1.167 € 522 € 421 € 2.788  € 4.899 € 1.440 € 6.339  5.721 € 1,11 

W2 - nieuw  € 133 € 386  € 244 € 683 € 1.446 € 300 € 1.746  2.463 € 0,71 

W2 - oud  € 661 € 1.462 € 1.725 € 1.427  € 5.275 € 3.250 € 8.525  9.890 € 0,86 

W3  € 697 € 2.046 € 1.359 € 2.590 € 908 € 7.600 € 1.596 € 9.196  15.498 € 0,59 

Bakfiets      € 0 € 172 € 172    
Overig     € 1.109 € 1.109  € 1.109    

  € 3.141 € 5.059 € 4.890 € 7.981 € 2.709 € 23.781 € 9.594 € 33.375   43.869    
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Wagen 1 (Volkswagen Crafter) staat genoteerd als personenbus en is daarom duur voor de 
wegenbelasting. De auto wordt gebruikt voor personenvervoer en springt zo nu en dan bij met de 
ophaal. Er worden relatief weinig kilometers mee gemaakt zodat de prijs/kilometer erg hoog is.  
 
 

FEN / EI / Internationale reizen   2021    2020 

bijdrage Federatie Emmaus Nederland €    5.017     €     2.587   
bijdrage Emmaus Internationaal  €     6.983     €     7.150   
bijdrage Emmaus Europa  €     1.650     €     1.650   
internationale reizen   €    1.391     €     825   

    €    15.041      €    12.212  
 
 

administratie en overige kosten   2021    2020 

drukwerk/publiciteit  €        211     €        313   
advieskosten/contributies  €     4.824     €     3.196   
telefoon/fax/internet  €     5.004     €     5.704   
diversen  €     6.786     €     7.220   
kantoorartikelen  €     1.160     €     3.388   
evenementen  €     1.095     €     2.213   
kledingverwerking  €     306     €     3.289   

    €   19.387    € 25.323  
Totaal organisatiekosten     €97.103     € 130.368 
 
Administratie en overige kosten: 
Grootste verschillen met vorig jaar: 
Evenementen – ook hier weer Corona invloeden, geen feestmarkten maar ook geen medewerkers 
uitje. 
Kledingverwerking – vorig jaar hoger i.v.m. aankopen van schoenenzakken, bulkzakken en persdraad. 
Zaken die maar eens in de zoveel tijd gekocht worden en nu samenvielen. 
 

4.2.3 Afschrijvingskosten   2021    2020 

gebouwen  €   40.014     €   40.040   
vervoermiddelen  €     7.844     €     9.594   
inventaris/installaties  €   10.086     €   10.086   
Totaal afschrijvingskosten    €    58.464      €    59.720  

 
 

4.2.4 Incidentele Lasten   2021    2020 

Circulaire Werkplaats Utrecht  €   -     €   12.500   
Totaal Incidentele lasten    €    -      €    12.500  

 
Bijdrage aan de Circulaire Werkplaats Utrecht. Een samenwerking van Emmaus Haarzuilens met 
Emmaus Domstad, Kringloop Centrum de Arm en WIJ3.0. In een werkplaats bij de Arm gaan 
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deelnemers van WIJ 3.0 aan de slag met re-design van meubels/goederen die bij de kringloop niet 
meer verkoopbaar zijn. Eerste stappen zijn gezet. Corona zorgt voor vertraging. 
 

 

5. Resultaat boekjaar 

 

het resultaat is als volgt verdeeld:   2021    2020 

gesteunde projecten  € 156.159      € 156.131   
Continuïteitsreserve         €  -82.000   
algemene reserve  €   74.780      €  70.811   

   €  230.939      €  144.942  
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Bijlage 1. Overzicht Baten en Lasten 2016-2021 

 
 

Overzicht baten & lasten 2016 - 2021     

       

       

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Verkopen € 434.191,00 € 456.792,00 € 451.650,00 € 434.095,00 € 415.103,00 € 468.170,00 

Recuperatie € 58.511,00 € 56.977,00 € 45.350,00 € 35.750,00 € 50.413,00 € 45.900,00 

Overige baten € 31.434,00 € 20.111,00 € 18.443,00 € 7.616,00 € 14.390,00 € 12.338,00 

Baten € 524.136,00 € 533.880,00 € 515.443,00 € 477.461,00 € 479.906,00 € 526.409,00 

       
Medewerkers € 86.378,00 € 100.125,00 € 107.414,00 € 122.228,00 € 131.536,00 € 104.903,00 

Organisatiekosten € 134.994,00 € 102.066,00 € 142.108,00 € 143.976,00 € 131.208,00 € 97.103,00 

Afschrijvingen € 64.968,00 € 64.361,00 € 59.477,00 € 57.731,00 € 59.720,00 € 58.464,00 

Incident. lasten € 13.471,00 € 12.900,00 € 9.387,00 € 10.000,00 € 12.500,00 € 0,00 

Lasten € 299.811,00 € 279.452,00 € 318.386,00 € 333.935,00 € 334.964,00 € 260.469,00 

       
Bruto resultaat € 224.325,00 € 254.428,00 € 197.057,00 € 143.526,00 € 144.942,00 € 265.939,00 

       
Projecten € 267.175,00 € 183.167,00 € 160.922,00 € 163.331,00 € 156.131,00 € 156.159,00 

% van totaal baten € 0,51 € 0,34 € 0,31 € 0,34 € 0,33 € 0,30 
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Bijlage 2. Materiele vaste activa 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaste activa

GEBOUWEN: Bouw Levens Aanschaf Aanschaf Afschr. Afschr. Boekwaarde afschrijv. Verzekerd: WOZ

jaar duur waarde 2021 t/m 2020 2021 31-12-2021 per kwart. 2,9 promille

Woonhuis 1996 25 jaar 331.767 318.521 € 13.246 € 0 € 3.292 € 794.300

Kleine huis 2007 30 jaar 183.209 79.404 € 6.108 € 97.697 € 1.527 € 170.800

Meubelloods 2008 30 jaar 575.611 239.850 € 19.188 € 316.573 € 4.797 € 622.800

Kledingverkoop - 1e 1993 25 jaar 72.416 72.416 € 0 € 0 € 243.400 948.000

Kledingverkoop - 2e 2012 25 jaar 36.808 11.776 € 1.472 € 23.560 € 368

Spulletjesloods 1972 € 0 € 182.800

Kledingsorteer 1971 € 0 € 179.500

Eikstraat 5 2017 265.985 € 265.985 € 334.100 310.000

€ 1.465.796 € 0 € 721.967 € 40.014 € 703.815 € 9.984 € 2.527.700 € 1.258.000

Jaar

VERVOERS- aan- Levens Aanschaf Aanschaf Afschr. Afschr. Boekwaarde

MIDDELEN: schaf duur waarde 2021 t/m 2020 2021 31-12-2021 Bouwjaar

Volkswagen Golf 2017 10 jaar 9.750 3171 € 976 € 5.603 € 244 18-3-2011

W1 - 82-NXP-6 2018 10 jaar 14.383 2.880 € 1.440 € 10.063 € 360 10-1-2011

W2 - VP-044-S 2020 10 jaar 18.000 300 € 1.800 € 15.900 € 450 30-6-2015

W3 - VG-386-Z 2018 10 jaar 15.950 4.388 € 1.596 € 9.966 € 399 20-1-2014

Heftruck 2014 10 jaar 12.500 8.130 € 1.252 € 3.118 € 313

Heftruck - vorken 2017 7 jaar 4.250 1.975 € 608 € 1.667 € 152

Bakfiets 2019 10 jaar 1.710 344 € 172 € 1.194 € 43

€ 76.543 € 0 € 21.188 € 7.844 € 47.511 € 1.961

Jaar

INVENTARIS aan- Levens Aanschaf Aanschaf Afschr. Afschr. Boekwaarde

schaf duur waarde 2021 t/m 2020 2021 31-12-2021

Fornuis 2020 10 jaar 2338 174 € 240 € 1.924 € 60

Zonnepanelen - 1e 2011 15 jaar 21.490 14.082 € 1.432 € 5.976 € 358

Zonnepanelen - 2e 2012 15 jaar 14.150 8.262 € 944 € 4.944 € 236

Zonnepanelen - 3e 2015 15 jaar 44.200 16.951 € 2.948 € 24.301 € 737

Vouwhek 2013 10 jaar 8.450 5.908 € 844 € 1.698 € 211

Heater kl.sorteer 2013 10 jaar 3.050 2.129 € 304 € 617 € 76

Verwarming 2015 10 jaar 22.480 13.488 € 2.248 € 6.744 € 562

Weegbrug 2016 10 jaar 8.515 3.834 € 852 € 3.829 € 213

Brandmeldinstl. 2017 20 jaar 6.785 1.190 € 340 € 5.255 € 85

Warmtepomp kl hs 2021 10 jaar 9.064 € 454 € 8.610 € 227

€ 131.458 € 9.064 € 66.018 € 10.606 € 63.898 € 2.765

Aanschaf Aanschaf Afschr. Afschr. Boekwaarde

waarde 2021 t/m 2020 2021 31-12-2021

Gebouwen € 1.465.796 € 0 € 721.967 € 40.014 € 703.815

Vervoersmiddelen € 76.543 € 0 € 21.188 € 7.844 € 47.511

Inventaris € 131.458 € 9.064 € 66.018 € 10.606 € 63.898

€ 1.673.797 € 9.064 € 809.173 € 58.464 € 815.224
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Bijlage 3. Overzicht projecten 2021 

 

 

 

 

 

Projectensteun 2021:  € 156.159, - 

Eikstraat 14, Haarzuilens Mgr. van de Weteringstraat 1, Utrecht 

Enkele projecten uitgelicht 
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Gesteunde projecten 2021 Emmaus Haarzuilens en kledingwinkel Emmaus Utrecht 

 

Projectnr Naam Plaats Land  Bedrag Hrz  Omschrijving  

Projecten binnen Emmaus  

2021.01 Emaus Oselya Lviv Oekraïne  €      18.600  nieuwbouw kledingsorteerloods  

2021.08 
Aguilas Emaús 
Piura 

Piura Peru  €      11.000  bijdrage voor studiekosten medewerkers 
Emmaus Piura 

 

2021.33 
Emmaus 
Internationaal 

Parijs Frankrijk  €        2.500  Emmaus groepen in India noodfonds 
vanwege COVID-19 pandemie 

 

2021.40 
Emmaus 
Eemsmond 

Farmsum Nederland  €      14.000  vervanging bestelbus voor ophaal  

021.41 Emmaus Feniks Tegelen Nederland  €        3.500  bijdrage aan Circulair Ambachtscentrum  

2021.56 
Emmaus 
Internationaal 

Parijs Frankrijk  €        5.000  Solidarity Sale  

2021.57 
Aguilas Emaús 
Piura 

Piura Peru  €        5.000  opbrengst feestmarkt - 35 jarig bestaan 
plus Covid hulp 

 

2021.58 
Emaus Trujillo Trujillo Peru  €        5.000  opbrengst feestmarkt - 25 jarig bestaan 

plus Covid hulp 
 

2021.64 
Emmaus Nasha 
Khata 

Drohobych Oekraine  €        5.000  aanleg verwarming voor Emmaus-
opvanghuis 

 

2021.67 
Emmaus Brat 
Albert 

Nowy Sącz Polen  €        5.000  aanschaf nieuwe (vracht)auto   

Dak- en thuisloosheid, armoede en ongedocumenteerden in Nederland  

2021.05 
Moviera Utrecht Nederland  €        5.400  inrichting nieuwe opvanglocatie voor 

slachtoffers huiselijk geweld 
 

2021.06 
Ubuntuhuis Utrecht Nederland  €        2.500  ontmoetingsplek ongedocumenteerden 

en mensen uit dakloosheid of isolement 
 

2021.07 
Stichting 
Babyspullen 

Utrecht Nederland  €        1.000  inrichting van sorteerlocatie voor 
babystartpakketten 

 

2021.12 
Ab 
Harrewijnprijs 

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

 

2021.20 
Landelijke 
Armoedecoalitie 

Utrecht Nederland  €        3.500  netwerk van landelijke partijen om 
armoede en schulden aan te pakken  

 

2021.22 
De Tussenvoor-
ziening 

Utrecht Nederland  €      15.000  inrichting vernieuwde NachtOpvang In 
Zelfbeheer voor 24-uurs opvang 

 

2021.24 
Utrechtse 
Armoedecoalitie 

Utrecht Nederland  €        9.300  bijdrage aan 
secretariaatswerkzaamheden  

 

2021.48 
Straatnieuws 
Utrecht 

Utrecht Nederland  €        5.082 ondersteuning Straatnieuws  

2021.69 
Fanga Musow Utrecht Nederland  €        1.000  tolken telefoon - juridische 

ondersteuning voor vrouwen uit opvang 
 

2021.72 
STIL Utrecht Nederland  €        5.500  hulp aan mensen zonder 

verblijfsvergunning 
 

Internationaal  

2021.18 
Hart voor 
Moldavië 

Ţînţăreni Moldavie  €        2.500  opzetten garage voor onderhoud auto's 
plus inkomsten voor stichting 

 

2021.19 
Melania Kanna-

mangalam 
India  €            500 kippen in de achtertuin in India voor 

zelfvoorzienendheid van vrouwen 
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2021.26 
SKOP Colombia Amazone 

gebied 
Colombia  €        1.000  project voor toepassing van de 

traditonele, medicinale en botanische 
kennis 

 

2021.28 
Gered 
Gereedschap 

 
Oeganda  €        1.000  gereedschap voor vakonderwijs voor 

gehandicapte vrouwen 
 

2021.34 
Transport4-
transport 

Mangochi & 
Balaka 

Malawi  €        2.500  aanschaf fietskar-ambulances  

2021.35 
Kula loans Bihar en Uttar 

Pradesh  
India  €        1.000  COVID-19 noodhulp t.b.v. de lokale 

partner van Kula Loans (2020.32; 2019.45) 
 

2021.37 

EWET omgeving 
Bamako 

Mali  €            677  ondersteuning coöperatie van 52 families 
- aanschaf kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen en opknappen van 
irrigatiesysteem 

 

2021.45 
Jalihal Mahara-shtra 

regio 
India  €        7.000  bijdrage aanplant een miljoen bomen tbv 

agroforestry 
 

2021.51 
Adwuna Ye Tamale Ghana  €        1.500  naaister en kapsteropleidingen met 

buddysysteem voor gehandicapten 
 

2021.54 
Help Malawi Nu 

 
Malawi  €        1.750  productieverhoging boeren voor 

voedselzekerheid en tegen armoede 
 

2021.59 
AIDFI Bacalod City Filipijnen  €        2.100  watersysteem voor voedselproductie 

t.b.v. weeshuis en omgeving  

2021.61 
Meraih Bintang Pangan-daran 

(Java) 
Indonesië  €        1.000  aanschaf vissersboten voor verhuur aan 

vissers zonder boot; tevens een leer-
werkproject 

 

2021.65 
Centro de 
Encontro 

Maputo Mozambique  €        1.100  steun aan Aidsactivisten + geld voor 
boekenfonds 

 

Actie en bewustwording            

2021.02 
Het X-Y Actie 
Fonds 

Amsterdam Nederland  €        1.000  ondersteuning van 'hét actiefonds'  

2021.09 
Comite 21 maart Amsterdam Nederland  €            250  internationale dag tegen racisme en 

discriminatie 
 

2021.14 
Vredesmonume
nt 

Josefův Důl Tsjechië  €            500  monument tegen oorlog  

2021.30 
STRO (Social 
Trade 
Organisation) 

Utrecht Nederland  €            250  ondersteuning activiteiten voor een 
alternatieve economie  

2021.31 
Doorbraak Leiden Nederland  €            250  actie voor generaal pardon voor 

ongedocumenteerden die 5 jaar in NL zijn 
 

2021.32 

LOS - Landelijk 
Ongedocumen-
teerden 
Steunpunt 

Rotterdam Nederland  €        2.000  ondersteuning secretariaat Meldpunt 
Vreemdelingen detentie  

2021.71 
Stop 
Wapenhandel 

Amsterdam Nederland  €            500  tegengaan van wapenexport met 
dubieuze bestemmingen 

Lokale projecten   

2021.03 
Actie Motomed Utrecht Nederland  €            300  aanschaf fitnesstoestel voor bewoners 

met niet-aangeboren-hersenletsel 
 

2021.11 
Lekkerlandgoed Vleuten Nederland  €        2.000  bijdrage aan ontwikkeling van voedselbos 

Haarzuilens 
 

2021.27 
Dierenweide 
Haarzuilens 

Haarzuilens Nederland  €            100  ondersteuning dierenweide in dorp  

Totaal 

   

 €    156.159 
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Bijlage 4. 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. 


