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Voorwoord:
Bij Emmaus draait het om mensen. Voor mensen aan de "onderzijde" van onze maatschappij
en in het bijzonder die mensen die geen dak boven hun hoofd hebben.
De Emmaus beweging werd kort na de 2e wereldoorlog gestart door Henri
Antione Grouès, L'Abbe Pierre een Franse rooms-katholieke priester,
met als doel het helpen van armen en daklozen.
De Emmaus beweging stoelt zich op 7 kernwaarden t.w.:
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 strijdt tegen sociaal onrecht. Waar
nood of onrecht is, grijp je zelf in.
3. ZELFREDZAAM & 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 is onze basis.
5. WOON- & WERKGEMEENSCHAP
Emmaus vormt gemeenschappen (zelfstandige rechtspersonen). Iedereen die een
bijdrage wil leveren aan een gemeenschap is er welkom.
6. OPEN & 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 & 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.
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Algemeen Coördinator:
Het afgelopen jaar is eigenlijk heel snel voorbijgegaan en dat moeten we voor al zo houden.
Een jaar waarin wij allemaal leuke en nieuwe plannen wilden uitvoeren maar van het meeste is
weinig tot niets terecht gekomen.
Corona waarde door het land en heeft op meerde plaatsen vernietigend huisgehouden, zo ook
bij ons. Regelmatig moest de winkel dicht en zelfs het woonhuis is een aantal malen helemaal
op slot geweest, niemand mocht er meer in of uit. De bewoners konden niet meewerken in de
winkels enz. Veel vrijwilligers hebben het afgelopen jaar even de kat uit de boom gekeken en
hebben gewacht om terug te keren. Met dichte winkels komen er geen klanten en geen klanten
is geen verkoop en geen verkoop is geen inkomsten. Dankzij de gemeente Utrecht met een gift
en aan aantal landelijke steunmaatregelen konden wij maar net het hoofd boven water houden,
maar hebben wel behoorlijk ingeteerd op ons vermogen wat momenteel bijna verdampt is.
Was het dan allemaal kommer en kwel? Nee natuurlijk niet. Het circulair ambachtscentrum
heeft verder vorm gekregen en de eerste producten werden geleverd. Nieuwe samenwerking
met partners werden gevonden o.a. Movira in Leidse rijn en BAM, de Tussen Voorziening en
Portaal m.b.t. een nieuw te bouwen woonconcept.
We hebben verder van de nood een deugd gemaakt. De automatisering is verder
geperfectioneerd. We hebben een flinke slag gemaakt m.b.t. papierloos werken, ons hele
archief zit bijna in de Cloud.
Tussen neus en lippen door hebben we ook de her audit m.b.t. het keurmerk van de BKN
behaald.
We hebben ons strategisch plan afgemaakt. Al onze wensen en ideeën zijn beschreven. Wie
zijn wij, wat willen wij en hoe denken wij dat te bereiken. In december jl. is dit plan besproken
met alle medewerkers en zij gaan er allen voor. Vooruitlopend op het te openen sorteercentrum
zijn wij begonnen met productgroepen te klusteren m.b.t. het uitsorteren van alles wat wij
aangeboden krijgen. Elke vestiging sorteert nog maar twee of drie productgroepen uit. Vanuit
de te onderscheiden vestigingen worden zij over alle winkels van Domstad verspreid. Het
wagenpark wordt centraal aangestuurd en om de grote toestroom van spullen te kunnen sturen
en bergen zijn er momenteel zo’n vier grote zeecontainers gehuurd voor de opslag hiervan.
Als corona verslagen is zijn wij er klaar voor.
In december melde de Rob Hamers (Algemeen Coördinator)
dat hij ons ging verlaten. Rob is begonnen als interimmer en
wilde na bijna vier jaar het stokje overdragen. Per 1 juli stopt
Rob Hamers. Een sollicitatieprocedure werd opgestart.
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Rob Hamers
Algemeen Coördinator
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Bestuur:
Beste mensen van Emmaus Domstad,
Het jaar 2020 is er een geworden dat we niet snel zullen vergeten. Begin van het jaar was het
op de winkels in Overvecht, Lombok en Parkwijk nog een drukte van belang; ook op de
woongroep en Domstad breed bruiste het nog van de activiteiten. Allemaal in het kader van
samen werken, wonen en delen.
En toen kwam de COVID-19 pandemie ook bij ons aan (beter bekend als ‘Corona’). De
maatregelen vanuit de rijksoverheid legden het grootste deel van het jaar veel van onze
activiteiten stil. De winkels moesten dicht, met dramatische gevolgen voor onze inkomsten. En
misschien nog wel meer voor veel van onze vrijwilligers, waar wij erg afhankelijk van zijn, maar
voor wie Emmaus ook heel belangrijk is. Tot overmaat van ramp moest ook nog tot tweemaal
toe het hele woonhuis in quarantaine vanwege een ‘positieve’ bewoner.
Desondanks hebben we met zijn allen Emmaus Domstad overeind weten te houden. Zodra het
kon (na de eerste corona-golf) gingen we weer open voor inname van spullen, we sorteerden
door waar het kon, we openden de winkels waar het weer kon (met allerlei aanvullende
maatregelen), we verbouwden waar nodig; en ga zo maar door. En bij de tweede corona-golf
bouwden we ook weer af wat we na de eerste golf weer aan ruimte hadden kunnen ‘nemen’. En
we deden iets nieuws: we openden – weliswaar nog bescheiden – onze webwinkel.
In deze moeilijke periode hebben we voor de mensen die we in loondienst hebben, gebruik
kunnen maken van loonsteun vanuit de rijksoverheid. En we hebben aanvullende steun vanuit
de gemeente Utrecht gekregen, waar we erg dankbaar voor zijn.
Alleen omdat iedereen het hele jaar door – binnen alle beperkingen - zijn/haar steentje is blijven
bijdragen was het mogelijk vitaal te blijven. Daardoor kunnen we ook in 2021 en daarna, zodra
we weer meer mogelijkheden krijgen voor onze activiteiten, onze rol in de samenleving blijven
vervullen.
Met het werken, wonen en delen dragen we namelijk ook in deze moeilijke periode, bij aan het
behoud van onze planeet en aan de sociale samenhang in Utrecht en elders. Alle productie van
nieuwe spullen heeft namelijk een enorme – vaak verborgen – impact op ons milieu, klimaat en
onze natuur. Met vaak ook armoede en sociale onrust tot gevolg. Met elk product dat door ons
kringloopwerk wordt hergebruikt besparen we dus op grondstoffen, water, energie, transport,
enzovoort. En we dragen bij aan het verminderen van de ‘productie’ van afval; een ook steeds
toenemend probleem. Met het wonen dragen we bij aan het ‘aan boord’ houden van iedereen in
de samenleving; ook als de rest van de samenleving mensen geen kans meer wil bieden. Het er
voor elkaar zijn, woonruimte bieden en een mogelijkheid je nuttig te maken door werk, helpen
daarbij.
We doen dit niet alleen voor de mensen die bij Emmaus wonen en werken, maar ook voor
mensen elders die het vaak nog moeilijker hebben dan wij. Via projectsteun en soms spullen,
bieden we hen ondersteuning om er weer bij te kunnen horen.
Het is wel duidelijk dat Emmaus Domstad “alive and kicking” is en een belangrijke rol vervult en
blijft vervullen; voor heel veel mensen in onze stad en regio – en daarbuiten. We willen jullie
daarom juist dit jaar ook allemaal heel hartelijk bedanken voor jullie inzet en betrokkenheid. We
kunnen erg trots zijn op wat we in deze moeilijke periode met elkaar hebben bereikt en hoe we
in deze roerige tijden onze rol in de Utrechtse samenleving invullen.
Versie 01
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Het bestuur van St. Emmaus Domstad
April 2021

Wim Gorissen
Voorzitter van het bestuur

Hans Span
Penningmeester

Rob Peeters
Algemeen bestuurslid
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Woonhuis:
Het jaar 2020 ging heel goed van start. De ingevoerde
verbetermaatregelen uit 2019 begonnen hun effect in de
woongroep te laten zien.
De bewoners begonnen op alle vestigingen en de Stits meer
en meer mee te werken.
Dit ging goed tot dat er meer en meer berichten ons
bereikten van corona besmettingen.
Uiteindelijk leidde de vele besmettingen
op 16 maart 2020 tot een complete
sluiting van alle winkels en het woonhuis.
Toen ook nog een van de bewoners
corona besmettingsverschijnselen kreeg
ging het woonhuis compleet op slot.
De Lock down voor het woonhuis duurde
tot 1 juni 2020.
Gedurende deze tijd werden er diverse

teamvorming- en scholingsbijeenkomsten gehouden.
Tevens werd door de woongroep de tuin van het
woonhuis drastisch onder handen genomen ter
voorbereiding van het wederom kunnen gebruiken van de
tuin voor zomer Camps.

Feiten & Cijfers:
Per 01-01-2020 wonen in totaal 15 personen in ons woonhuis waarvan 11 bewoners, 3
woonbegeleiders en 1 wooncoördinator.
Op 31-12-2020 bestaat de woongroep uit:
Bewoners
: 13
Woonbegeleiders
: 3 (zijn tevens vestigingscoördinator)
Wooncoördinator
: 1
Gedetacheerde bewoner
: 1 (geplaatst bij een andere Emmaus woongroep)
Verdere cijfers:
Aanmeldingen, intakegesprekken
Intakegesprekken
Deelnemers logeerweek
Deelnemer proefmaand
Bezettingsgraad
Overnachtingen van gasten

: 63
: 43
: 18
: 9
: 96%
: 322
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Ondanks de grote
tuinverbouwing &
“coronastress” was er
toch ook tijd voor het
vangen van een “visje”
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Parkwijk:
In 2020 begonnen we, zoals iedereen heeft meegemaakt, voortvarend.
We waren druk bezig met de toekomst van Emmaus Domstad; en dus
ook voor Parkwijk werden er nieuwe plannen en ideeën ontwikkelt. In
2019 werden investeringen gedaan voor de inrichting van Parkwijk, met
als doel meer omzet en meer klanten te genereren voor de winkel. In
2020 wilden we daar graag de vruchten van plukken en werden er al
plannen gemaakt voor uitbreiding naar een sorteercentrum.
Toen sloeg het noodlot toe en kwam er “corona“ in onze samenleving.
We kregen met ons allen te maken met een anderhalve meter
samenleving en Lock downs, mondkapjes en alles ging op slot. Niet 1
keer, maar meerdere keren in het jaar zaten we met ons allen naar
elkaar te kijken en wisten niet wat we konden verwachten voor de rest
van het jaar.
Naar het einde toe van het afgelopen jaar hebben we samen besloten
dat we de hele stichting gingen reorganiseren. Dit hield in dat de hele
manier waarop we gewend waren te werken, op de schop ging. Dat was voor elke vrijwilliger,
bewoner en VC ’s vaak wel erg koud op ieders dak. Maar ……. We hadden in ons achterhoofd
dat het beter zou worden voor iedereen. En dat we gingen proberen om voor iedere vrijwilliger
weer een plekje binnen onze stichting te vinden. We zijn er, tot op heden, nog niet helemaal in
geslaagd, maar velen hebben nu, weer met volle zin en moed het werken bij Emmaus-Parkwijk
hervat en zijn alweer een beetje gewend aan het “nieuwe werken”
Het afgelopen jaar heeft ervoor gezorgd dat onze stagiaires hun stage niet bij ons konden
afmaken helaas. Ook waren er geen taakstraffers actief en
geen scholieren via maatschappelijke stages. We hopen dit
het komende jaar allemaal weer te kunnen oppakken.
Afgelopen jaar was ook het moment dat er een
coördinatoren wissel plaats vond onder de vestigingen.
Sascha ging van Lombok naar Parkwijk. Michael ging van
Lombok naar Overvecht. Robert kwam als nieuwe bewoner
via Emmaus Eindhoven en ging als coördinator naar
Lombok, zo ook Rolf die van Parkwijk naar Lombok ging.
We gaan met volle moed en zin het nieuwe jaar in en hopen
voor iedereen Emmaus -Parkwijk weer tot een mooie en
gezellige winkel te maken met veel oude en nieuwe klanten
en een leuke samenwerking tussen en met elkaar.
Wat is er verder nog gebeurd;
➢ Warmte werende nieuwe licht koepels die geopend
kunnen worden
➢ Sascha is naar Parkwijk gekomen
➢ Rolf is naar Lombok gegaan
➢ Fabian is begonnen met de training voor chef van de
dag
➢ Winkel heeft zijn bestaande inrichting behouden;
maar werd op een aantal punten verbeterd
➢ De sorteer werd op het einde van het jaar compleet
leeggemaakt en heringericht voor het gaan sorteren
van spullen, meubels en fietsen; de andere groepen
gingen naar andere vestigingen toe.
Versie 01
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➢ Er werden plannen gemaakt voor de bied etalage die in 2021 worden uitgevoerd.
➢ De volledige logistiek kwam in Parkwijk terecht; hierdoor staan alle drie de bakwagens
nu in Parkwijk.
➢ Een aantal vrijwilligers verschoof van plek in productgroep; een aantal heeft ons
verlaten.
➢ De sorteer kreeg een nieuwe inrichting met als doel functioneel, uitgebreid en
doeltreffend te kunnen bezig zijn.
➢ Zeer lange rijen van wachtende klanten bij (her)opening
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Lombok:
Een jaar van vele veranderingen voor
Lombok. Van een aantal oudgedienden
is afscheid genomen met als gevolg dat
er ook nieuwe versterkingen zijn
verwelkomd. Zo is Michael ondertussen
alweer een tijd aan het werk in
Overvecht terwijl Sascha is begonnen
aan een nieuwe uitdaging in Parkwijk. In
Lombok zijn Robert, Rolf en Tim druk
bezig om de transitie naar het ‘nieuwe
werken’ in goede banen te leiden.
Want de veranderingen blijven niet beperkt tot nieuwe gezichten, ook is het hele proces achter
de schermen op de schop gegaan. In Lombok worden enkel nog Elektra en Boeken uit
gesorteerd en geprijsd. Deze nieuwe manier van werken zorgt ervoor dat we beter met
voorraden kunnen werken waardoor we minder afhankelijk zijn van wat er op een bepaald
moment door klanten wordt ingeleverd.

Bij onze buren van de NOIZ gaat de verbouwing gestaag door, niet zonder de nodige overlast.
De binnenplaats staat regelmatig vol materiaal en geparkeerde busjes, om over de
geluidsoverlast van stampende bouwvakkers maar niet te spreken.

Als er één ding is wat dit jaar zijn bepalende karakter geeft dan is het wel Corona. De winkel op
slot, vrijwilligers die thuiszitten, de woongroep in quarantaine. Wie dit aan het begin van het jaar
zou voorspellen zou met gemak voor gek worden verklaard. Tegelijkertijd heeft het ook laten
zien hoe hard we als organisatie nodig zijn, voor de klant, de vrijwilliger, voor onszelf.

Wat is er verder nog gebeurd;
➢ Michael is naar Overvecht gegaan
➢ Robert is gekomen om samen met Sascha Lombok te leiden
➢ Er is een start gemaakt met de verbouwing bij de buren (NOIZ)
➢ We zijn gestart met het omgooien van de winkel in het kader van het nieuwe werken.
➢ Sascha heeft ons in Lombok verlaten en is naar Parkwijk gegaan
➢ Rolf is in Lombok gestart als coördinator naast Robert
➢ Tim is als chef van de dag begonnen
➢ We hebben de winkel aangepast met corona-maatregelen om het voor iedereen zo
veilig mogelijk te maken (medewerkers en klanten)
➢ We zijn ook een aantal keren dicht geweest door corona
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Overvecht:
Begin 2020 was spannend voor iedereen, corona
virus komt snel Nederland binnen als gevolg van
de voorjaarsvakantie en carnaval. Na een meeting
van MT en coördinatoren vlak voor de 1e Lock
down (maart), is Andre als coördinator gestopt
omdat hij het niet eens was met het besluit om de
winkels te sluiten en daarmee het werk stil te
leggen voor de vrijwilligers en bewoners. Hierdoor
was er een wisseling nodig van coördinatoren.
Lock down was vervreemdend geen klanten, geen
vrijwilligers, geen bewoners, geen personeel. In
mei/juni zijn we nog deels opengegaan voor
inname op de woensdag en zaterdag middag, weliswaar zonder vrijwilligers en/of bewoners.
Ook hadden we te maken met Corona besmetting in de woongroep waardoor deze in
quarantaine ging voor 6 weken.
In de zomermaanden is er weer een tijdelijke versoepeling geweest met max 15/20 klanten
tegelijk in de winkel.
In de 2e Lock down, aan het einde van het jaar is ervoor gekozen om versneld de nieuwe
sorteerindelingen te realiseren. Dat betekende dat Overvecht kleding, cd/dvd’s en lijsten ging
sorteren. Dit heeft bij enkele vrijwilligers tot weerstand geleid met als gevolg dat er ook enkele
opgezegd hebben. De bewonersgroep heeft in die tijd heel de boel opgeruimd; kantoor en
sorteer afdeling/magazijnen.
Ook Bea heeft besloten om in november/december zich verder te richten op het woonhuis/en
woongroep. Hierdoor is Stephan als opvolger bij Overvecht gaan werken (weliswaar in 2021).
Hij heeft ook het specialisme kleding onder zijn hoede genomen.
In Overvecht zijn we aan de slag gegaan met een stuk minder vrijwilligers en meer bewoners.
Deels natuurlijk ook ingegeven door strenge regels vanuit de regering.
Onze focus ligt nu om het zo goed mogelijk draaien van de vestigingen binnen de beperkingen,
Emmaus financieel weer op de rails krijgen en zorgen dat er desondanks weer meer
enthousiaste vrijwilligers zich aanmelden.
Wat is er verder nog gebeurd;
➢ Met Pasen brandgesticht aan de buitenzijde bij de woningen (om het hoekje bij de
inname).
➢ Indeling winkel aangepast; kleding, dvd/cd en spulletjes.
➢ Diverse verschuivingen van personeel (vrijwilligers en bewoners)
➢ Poging tot inbraak bij het kantoor, fikse schade aan de pui.
➢ Veel lekkages in de winkel vanuit de verwarmingsbuizen.
➢ Reparatie lekkages.
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Kringloop:
Door de coronacrisis is 2020 een vreemd jaar
geworden, waar we op de verschillende
vestigingen drastische maatregelen hebben
moeten doorvoeren en hebben moeten
improviseren om toch nog gedeeltelijk onze
activiteiten voort te kunnen zetten. Gedurende vrijwel het hele jaar is er een deurbeleid geweest
om de hoeveelheid klanten in de winkels binnen verantwoorde perken te houden. Tijdens de
Lock down waren de winkels gesloten en de ophaal is stopgezet. Ook de inname op
afvalscheidingsstation de Stits en op de vestigingen heeft korte tijd stilgelegen, maar is wel
weer snel op een aangepaste wijze weer opgestart. Tijdens de 2de Lock down is een webshop
ontwikkeld en opgestart.
Vrijwilligers waren beperkt welkom. Tijdens de Lock down waren alleen betaalde krachten en
bewoners aan het werk. Een aantal vrijwilligers is vanwege verhoogde gezondheidsrisico’s van
hen zelf of in hun directe omgeving vrijwel het hele jaar weggebleven. Ook was er een tijdelijke
stop van stagiaires en taakgestraften.
Al met al hebben we niet alleen financieel veel schade geleden, maar heeft ook de sociale
cohesie en het gemeenschapsleven bij Emmaus Domstad flink te lijden gehad. Een aantal
vrijwilligers is afgehaakt en verwachten we niet meer terug.
Tijdens de Lock down hebben we de gelegenheid gehad om grote schoonmaak te houden en
om de reorganisatieplannen door te voeren. De verschillende vestigingen hebben zich
gespecialiseerd op bepaalde productgroepen. In Parkwijk worden nu meubels, spulletjes en
fietsen verwerkt. In Overvecht kleding, schilderijen en cd’s/ dvd’s. In Lombok elektra en boeken.
Vestigingscoördinatoren hebben naast hun verantwoordelijkheid voor de vestiging nu ook de
verantwoordelijkheid over één of meer productgroepen. Indien nodig zijn ze met de
productgroep meeverhuist naar een andere vestiging. Enkele vestigingscoördinatoren zijn
gestopt of hebben een andere functie gekregen. Dat betekent dat er op alle vestigingen nieuwe
coördinatoren zijn gestart.
Ook veel vrijwilligers zijn meeverhuist met de productgroep naar een nieuwe vestiging of zijn op
een andere afdeling gaan werken.
Alle transport wordt nu centraal vanuit Parkwijk geregeld en gereden.
De bewoners hebben tijdens de Lock down workshops gedaan om Multi -inzetbaar te worden
op zoveel mogelijk afdelingen.
Samenvattend kunnen we stellen dat we van de (corona)nood een deugd hebben gemaakt door
veranderingen door te voeren, maar tegelijkertijd zijn we met ons allen weer steeds meer gaan
snakken naar het hervatten van de reguliere kringloopwerkzaamheden en de levendigheid van
het sociale Emmaus leven.
Wat is er verder nog gebeurd;
➢ Introductie productspecialisten
➢ Introductie Chef van de Dag
➢ Relocatie van personeel
➢ Relocatie van vrijwilligers
➢ Herinrichting vestigingen
➢ Uniforme werkwijzen
➢ Opzet strategisch plan
➢ Bespreking strategisch plan
➢ Invoering Scienta & Space2Work
➢ Deelgenomen aan conventie in Spanje
Versie 01
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Projecten:
Met de opbrengsten uit onze kringloopwinkels
steunen wij diverse projecten en organisaties in
binnen- en buitenland.

1. Doneren van goederen
2. Financiële steun
Zo doneren we goederen aan projecten in het
buitenland, maar ook dichtbij huis, via organisaties die ondersteuning geven aan de minder
bedeelden.
Financiële steun geven we aan kleinschalige nationale en internationale projecten.
Uitgangspunt is dat we geen structurele hulp bieden, maar dat een project na een bepaalde
periode zelfstandig gaat werken.
En aangezien solidariteit een van de kernbegrippen van Emmaus is, ondersteunen we ook
Emmaus-groepen elders in de wereld, wanneer zij het moeilijk hebben.
Het Solidariteitsfonds van Emmaus Internationaal, dat grote projecten op het gebied van
armoedebestrijding financiert, kan ook jaarlijks rekenen op een financiële bijdrage vanuit
Emmaus Domstad.

1. Materiële Ondersteuning 2020
Stichting Emmaus Eindhoven
SBJOS
Serafim
Stichting Baby Hope
STIL
Weggeef winkel
Andere incidentele hulp

VW Crafter
Kleding
Kleding
Kraam- & babyartikelen
Diverse spullen
Diverse spullen
Diverse spullen

€ 5,000
€ 5,000
€ 10,000
€ 1,000
€ 1,000
€ 2,000
€ 1,000
€ 25,000

In het bovenstaande overzicht zijn niet opgenomen de individuele
Ondersteuningen van personen die door andere hulpverlenende organisaties naar Emmaus
Domstad worden gestuurd omdat deze personen om welke reden dan ook in grote problemen
zijn geraakt en een dringende behoefte hebben diverse spullen.
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2. Financiële Ondersteuning 2020
Stichting Emmaus Eindhoven i.v.m. 2x brandstichting
Emmaus Internationaal
Solidariteitsfonds

€ 5,000
€ 5,000

€ 10,000
In verband met de enorme negatieve financiële consequenties van de vele corona maatregelen
is Stichting Emmaus Domstad helaas niet in staat geweest om grotere financiële steun te
bieden aan andere projecten en/of organisaties.
Wel is er in september 2020 een “Emmaus Markt” geweest op het plein in Parkwijk waar vele
Nederlandse Emmaus groepen aan hebben deelgenomen en is de opbrengst volledig ter
beschikking gesteld aan Emmaus Eindhoven die als gevolg van herhaaldelijke brandstichting in
financiële nood waren geraakt.
Als laatste ondersteunt Emmaus Domstad nog vele andere financieel zwakkere personen, deze
ondersteuning kunnen we in 2020 nog niet kwantificeren, door het geven van kortingen voor
bijvoorbeeld medewerkers van Emmaus Domstad en alle personen met een studentenpas en/of
een Upas.
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Sociale impact:
KRINGLOOP:
➢ 2.200 m2 winkeloppervlakte
➢ +/- 25% van mogelijke openingstijden van winkels i.v.m. corona gesloten
➢ 150.000 Bezoekers in 2020
➢ 80.000 Klanten in 2020
➢ € 650.000 incl. btw omzet in 2020
➢ € 8,25 incl. btw omzet per klant in 2020
➢ 1.000.000 kg ingezameld
➢ 450.000 kg verkocht in winkels = (BKN-berekening 46%)
➢ 3600.000 kg aangeboden voor recycling = (BKN-berekening 35%)
➢ 200.000 kg restafval = (BKN-berekening 19%)
➢ 820.000 kg CO2 besparing
➢ 450 voetbalvelden beplant aan bossen aan CO2 opname capaciteit
➢ 30.000 kWh eigen groene stroomproductie
PARKWIJK:
➢ Door corona perikelen werkten er gemiddeld 40 vrijwilligers door het jaar heen op de
vestiging.
➢ De bezetting van bewoners was gemiddeld 3
➢ 1 persoon deed een stage vanuit school, heeft deze niet kunnen afmaken door sluiting
van de vestiging door corona.
➢ Er deden 3 mensen een taakstraf, waarvan 2 deze niet konden afmaken door corona
➢ Kwamen een aantal nieuwe bewoners bij en gingen er ook enkele weg.
➢ In corona tijden werd er gewerkt met minimale bezetting; wat inhield 2 tot 3 mensen per
dag.
➢ Plannen werden door ontwikkeld om in 2021 een goed resultaat te kunnen neerzetten
en een degelijke uitvoering.
➢ Er was een wisseling binnen de coördinatoren op de vestigingen

LOMBOK:
➢ Werkten er in 2020 zo’n 40 vrijwilligers
➢ 1 medewerker is gestart met het Chef van de Dag traject
➢ 3 personen kwamen via reclassering
➢ 2 nieuwe coördinatoren zijn aan het werk gegaan
➢ 1 persoon werkte via de tussenvoorziening
➢ Door corona zijn er in 2020 geen taakgestraften of stagiairs uit het onderwijs aan het
werk gezet
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OVERVECHT:
➢ Gemiddeld werkten er in 2020 zo’n 30 vrijwilligers
➢ 2 personen werken via een tbs-kliniek
➢ 10 personen hadden een taakstraf
➢ 6 personen kwamen via reclassering
➢ 1 medewerker is gestart met een interne opleiding tot chef van de dag.

WOONHUIS:
➢ Gemiddeld aantal bewoners in 2020 16.4 personen
= een maatschappelijke financiële bijdrage van +/- € 400.000, ➢ Emmaus markt georganiseerd waarvan de gehele opbrengst ten goede kwam aan
Emmaus Eindhoven
➢ 2 bewoners bijscholing van hun rijvaardigheid
➢ 2 bewoners gestart met scholing Nederlands
➢ Opleiding BHV kon helaas in verband met de corona maatregelen niet plaatsvinden
➢ Uitstroming:
o Zelfstandig wonen
: 53%
o Andere woongroep c.q. instantie
: 31%
o Dakloos
: 10%
o Anders c.q. onbekend
: 06%
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Financieel Verslag:
1. Staat van baten en Lasten 2020:
2020

2019

Baten als tegenprestatie voor leveringen
Subsidiebaten
Giften en baten uit fondsenwerving
Baten

[13]
[14]
[15]

€ 559,635
€ 101,728
€ 1,980
€ 663,343

€ 757,487
€0
€ 2,130
€ 759,617

Inkoopwaarde geleverde producten
Verstrekte giften
Activiteitenlasten

[16]
[17]

€ 2,308
€ 3,652
€ 5,960

€0
€ 39,996
€ 39,996

€ 657,383

€ 719,621

€ 282,216
€ 69,253
€ 16,666
€ 27,124
€ 133,614
€ 187,224
€ 22,860
€ 36,714
€ 92,654
€ 23,975
€ 892,300

€ 236,983
€ 52,956
€ 11,821
€ 41,028
€ 121,946
€ 202,236
€ 38,857
€ 31,297
€ 60,058
€ 24,159
€ 821,341

€ -234,917

€ -101,720

€ 36
€ -5,996
€ -5,960

€ 412
€ -5,393
€ -4,981

€ -240,877

€ -106,701

€ -240,877

€ -106,701

€ -240,877

€ -106,701

Bruto exploitatieresultaat

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Afschrijving materiële vaste activa
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Beheerslasten

[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]

Exploitatieresultaat
rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

[28]
[29]

Resultaat
Bestemming resultaat
Bestemmingsreserve
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2. Balans:
31 december 2020

31 december 2019

ACTIVA
Vaste activa
Materi ë le vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Inventaris
Vervoermiddelen

[1]
€ 31,018
€ 43,875
€ 31,104

€ 34,678
€ 50,717
€ 37,285
€ 105,997

Financi ë le vaste activa
Overige vorderingen

€ 4,179

[2]

€ 122,680

€ 4,179
€ 4,179

€ 4,179

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen

€0
€ 1,499
€ 228
€ 28,439

[3]
[4]
[5]
[6]

[7]

Totaal activazijde

€ 1,006
€ 5,152
€ 228
€ 13,695
€ 30,166

€ 20,081

€ 243,808

€ 390,343

€ 384,150

€ 537,283

PASSIVA
Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserves

[8]
[9]

€ 154,543
€ 94,089

€ 154,543
€ 334,966
€ 248,632

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende passiva

[10]
[11]
[12]

Totaal passivazijde

Versie 01

Pagina 19 of 20

€ 5,916
€ 94,762
€ 34,840

€ 489,509

€ -1,149
€ 31,997
€ 16,926
€ 135,518

€ 47,774

€ 384,150

€ 537,283

April 2021

Jaarverslag 2020

3. Toelichting:
Het boekjaar 2020 werd afgesloten met een verlies van € 240.877
Als gevolg van de sluitingen en beperkingen in verband de corona maatregelen
zijn de navolgende omzet verliezen ontstaan:

Begroot

Realisatie

Verschil

Aantal winkel uren:

3,200

2,400

-800

-25.0%

Aantal klanten:

137,600

79,200

-58,400

-42.4%

8.55

€ 0.73

9.3%

€ 559,635

-€ 329,709

-37.1%

Gemiddelde omzet per klant:

€

7.82

Omzet winkels

€

889,344

€

Stichting Emmaus Domstad heeft een totaal van € 101.728 ontvangen aan
steunmaatregelen

Gebudgetteerde aantal bewoners

: 10 bewoners & 3 Woonteam leden

Gemiddeld aantal bewoners in 2020

: 13 bewoners & 3 Woonteam leden
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