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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 2de wereldoorlog gestart door Henri
Antione Groues, L'Abbe Pierre een Franse rooms-katolieke priester, met
als doel het helpen van armen en daklozen.
De Emmaus beweging stoelt zich op 7 kernwaarden tw.:
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 & 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- & 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:
Ook 2019 was weer een bijzonder dynamisch jaar voor Emmaus Domstad.
Op alle fronten en in alle vestigingen was er volop bedrijvigheid en never a dull moment.
Lombok werd en word verbouwd althans de buren maar zij zitten en zaten met de overlast.
Nieuwe vestiging coördinatoren in Overvecht en Parkwijk.
In Parkwijk een woonhuis dat helemaal vol zit .
De relatie met het Groene Sticht is aangehaald en wij hopen daar van te kunnen profiteren,
meer woonruimte en meer gezamenlijke activiteiten.
Het circulair ambachtscentrum is van start gegaan, weliswaar op bescheiden schaal maar toch.
Het afgelopen jaar liet een fors exploitatie verlies zien Dit is echter wel te verklaren, een hete
zomer vestigingen moesten dicht, het heengaan van Xander ,investeringen in een nieuwe auto,
led verlichting en computers. We zijn gestart met een andere manier van financiële
verslaglegging waardoor wij afwijkingen eerder en beter kunnen opsporen waar door wij eind
volgend jaar hopelijk positief kunnen afsluiten
Begin 2020 vindt er het her audit plaats m.b.t. het keurmerk van de branche vereniging. Wij
hebben het keurmerk gekregen maar er waren wel wat verbeter puntjes. Wij zijn volop bezig
geweest die aan te pakken Er is inmiddels een nieuwe risico inventarisatie gemaakt en er is
een start gemaakt met een plan van aanpak. We gaan er op toezien dat de uitkomsten hiervan
ook gerespecteerd worden door iedereen Ook zijn we van start gegaan met het maken van
proces beschrijvingen voor alle te onderscheiden afdelingen, daarna volgen er werk instructies
welke voor alle vestigingen dezelfde zijn zodat het makkelijker wordt om vrijwilligers, bewoners
en medewerkers op meerdere plekken in te zetten afhankelijk van de vraag. We zijn begonnen
met het maken van een strategisch plan en hopen dat begin 2020 af te hebben. Hierin staat
beschreven de (vernieuwde)doelstelling van Emmaus Domstad wat wil zij waarom bereiken en
hoe denken zij dat aan te pakken. Alle functies staan hierin beschreven met taken
bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Als dit klaar is zullen alle medewerken van Domstad
hier een exemplaar van krijgen zodat iedereen weet waarvoor hij/zij zich in zet. Al werkende
zijn wij het afgelopen jaar met bovenstaande aan de slag gegaan. Soms is dit niet helemaal
vlekkeloos verlopen, excuses hiervoor. We zullen echter tempo moeten maak met het
omvormen van Emmaus Domstad zodat het voldoet aan alle eisen van deze tijd en weer jaren
kan mee gaan in een markt waarin steeds meer
concurrentie opduikt. Willen wij de uitgangspunten van
Abbé Pierre waarmaken zullen wij wel moeten.
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Rob Hamers
Algemeen Coördinator
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Bestuur:
Beste mensen van Emmaus Domstad,
Net als eerdere jaren, was ook 2019 weer een bewogen jaar, waarin veel is gebeurd. Op de
winkels in Overvecht, Lombok en Parkwijk en op de woongroep bruiste het van de activiteiten;
en ook Domstad breed stonden de ontwikkelingen niet stil.
En ondertussen ging het ‘gewone’ werk ook gewoon door. Dat alles in het kader van samen
werken, wonen en delen. Iets wat alleen maar kon omdat iedereen het hele jaar door zijn/haar
steentje is blijven bijdragen. Dank daarvoor aan iedereen!
Met dat werken, wonen en delen dragen we 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.
Alle reden dus om trots te zijn op wat we ook dit jaar weer bereikt hebben met z’n allen.
De winkels in Lombok Overvecht en Parkwijk en de woongroep op Parkwijk draaiden op volle
toeren. De nodige wisselingen in coördinatoren, vrijwilligers en bestuursleden, maakten dat veel
mensen – soms meer dan één keer – weer aan nieuwe collega’s moesten wennen.
Desondanks bleef alles ‘gewoon’ doordraaien; dankzij de inzet van iedereen. We zijn blij dat we
met Rob Hamers hebben kunnen afspreken dat hij nog een tijdje doorgaat als algemeen
coördinator.
Bijzonder verdrietig was het overlijden van Xander van Asperen eerder dit jaar. Hij was naar zijn
pensioen toe aan het werken, dat we op zijn eigen verzoek een jaar hadden uitgesteld, maar hij
heeft dat pensioen niet mogen halen. We hebben er alles aan gedaan hem een mooie,
Emmaus waardige, uitvaart te geven. We denken nog vaak aan hem. De lacune die hij
achterliet is nog steeds niet helemaal opgevuld.
Nu de economie weer volop draait, krijgen we ook meer goede herbruikbare spullen
aangeboden. Regelmatig kunnen we niet meer alle spullen bergen, die mensen ons brengen.
De sorteerruimtes van alle winkels staan dan propvol met rolcontainers. Daardoor moeten we
dan weer meer weggooien dan we willen. Om dit op te lossen, zijn we op zoek gegaan naar een
betaalbare sorteerhal, waar we meer ruimte hebben om de spullen goed te sorteren en waar we
seizoenartikelen kunnen opslaan om ze op het goede moment te kunnen verkopen. Twee keer
grepen we dit jaar mis, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we in 2020 er alsnog in zullen
slagen zo’n hal aan te huren. Voordeel daarvan is dat we in de winkels minder spullen hoeven
op te slaan en de verkoopruimte kunnen vergroten.
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Ondertussen hebben we dankzij het verkregen BKN Keurmerk de afspraken met de gemeente
Utrecht over het inzamelen van hergebruikbare spullen op de STITS kunnen verlengen. We zijn
– met andere partners in de kringloop – gestart met een project voor een ‘circulair ambacht
centrum’, zodat we niet alleen herbruikbare spullen kunnen verkopen, maar ook steeds meer
spullen zodanig gaan opknappen dat ze een heel nieuw tweede leven krijgen. Van ‘recyclen’
naar ‘upcyclen’ noemen we dat.
In de woongroep zijn we bezig meer ruimte te creëren, zodat we meer bewoners kunnen
huisvesten. De woongroep zit al geruime tijd doorlopend ‘vol’. Dat laat zien dat we echt in een
maatschappelijke behoefte voorzien. We hebben het afgelopen jaar binnen de bestaande
ruimte al meer kamers gecreëerd en we zijn bezig met plannen om de binnentuin te
overkappen, zodat we nog meer woonruimte kunnen creëren.
In dit kader zijn we ook de banden het ’t Groene Sticht (de eigenaar van het hele gebied waar
ook Emmaus Parkwijk is gevestigd) weer aan het versterken.
In de besturing van de organisatie hebben we de rollen van het bestuur, de algemeen
coördinator en de coördinatoren in de winkels en op de woongroep opnieuw verduidelijkt. De
oude afspraken voldeden niet meer en er werd ook al langere tijd niet meer naar gehandeld. We
werken de nieuwe afspraken uit in nieuwe statuten en een huishoudelijk reglement voor de
stichting.
In de loop van het jaar vertrokken drie bestuursleden, Dursun Kiliç kon vanwege te grote drukte
in combinatie werk en privé het niet meer met het bestuurslidmaatschap van Emmaus
combineren. Bart Oomen verhuisde naar Limburg. En voor Marcel Reinartz, die in 2018 tot het
bestuur was toegetreden, bleek Emmaus toch geen goede match.
We verwelkomden ook een nieuw bestuurslid: Hans Span trad tot het bestuur toe en is onze
nieuwe penningmeester. In het nieuwe jaar gaan we kijken hoe we het bestuur het beste weer
verder kunnen versterken.
En dit is nog maar een fractie van wat er in 2019 allemaal is gebeurd en gedaan. Het is allemaal
te veel om op te noemen. Het maakt wel duidelijk dat Emmaus Domstad “alive and kicking” is
en een belangrijke rol vervult voor heel veel mensen in onze stad en regio – en daarbuiten.
We willen jullie daarom ook allemaal heel hartelijk bedanken voor jullie inzet en betrokkenheid.
We kunnen erg trots zijn op wat we met elkaar hebben bereikt en hoe we in deze roerige tijden
onze rol in de Utrechtse samenleving invullen.
Het bestuur van St. Emmaus Domstad:
Wim Gorissen, voorzitter
Hans Span, penningmeester
Rob Peeters, algemeen bestuurslid
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Wim Gorissen
Voorzitter van het bestuur
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Woonhuis:
In 2019 is een start gemaakt met een zeer intensieve samenwerking met externe
hulpverlenende instanties zoals onder andere het lokale buurtteam en stadsteam herstel.
Binnen de woongroep hebben personele wijzigingen plaatsgevonden. Zo hebben 2 kerngroepleden andere taken gekregen en zijn er nieuwe functies ontstaan, woonbegeleider en woon
coördinator. Voor deze functies zijn functieomschrijvingen gemaakt en hebben we ook
geschikte kandidaten voor gevonden.
Verder heeft Emmaus Domstad in 2019 een duidelijke doelgroep van dak- en thuislozen
geïdentificeerd, de zogenaamde sociaal economische dak- en thuislozen. Dit zijn mensen die
nog een behoorlijke mate van zelfredzaamheid hebben en geen tot nagenoeg geen verslavingsen/of psychische problematiek.
Indien Emmaus Domstad deze mensen binnen een afzienbare tijd nadat zij dak- en thuisloos
geworden zijn kan opvangen zo hebben deze mensen een grote kans om geholpen te worden
binnen Emmaus.
Juist voor deze sociaal economische dak- en thuislozen
heeft Emmaus Domstad een duidelijk traject uitgezet te
weten:
➢ Oriëntatie fase
➢ Opleidingsfase
➢ Ontwikkelingsfase
➢ Uitstroom fase
Om meer mensen in huis te kunnen plaatsen zijn de
spreek- en computerkamer omgebouwd tot extra
slaapkamers.
Omdat deze twee kamers tegenover de invalide WC & douche liggen wonen nu in deze twee
bewoners met lichamelijke beperkingen.
Gedurende 2019 is in verband met de vele veranderingen binnen onze woongroep een
langdurige bewoner voor onbepaalde tijd gedetacheerd bij een andere Emmaus woongroep
waar hij zich een stuk beter op zijn plek voelt.
Bij Emmaus Domstad is er langere tijd sprake van het vergroten van het aantal bewoners
middels een tweede woongroep en/of uitbreiding van woonruimte op het Groene Sticht.
Hiervoor voert Emmaus Domstad gesprekken met andere partijen.

Feiten & Cijfers:
Per 01-01-2019 wonen in totaal 9 personen in ons woonhuis, 6 bewoners en 3 kerngroep leden.
3 van deze bewoners en 1 kerngroep lid zijn in 2018 bij ons komen wonen.
Eind 2019 bestaat de woongroep uit:
Bewoners
: 10
Inwonende stafmedewerkers
: 2 (voormalige kerngroep leden)
Woonbegeleiders
: 2 (zijn tevens vestigingscoördinator)
Woon Coördinator
: 1
Gedetacheerde bewoner
: 1 (geplaatst bij een andere Emmaus woongroep)
“Parallel” bewoner
: 1 (acteert als zijnde bewoner maar overnacht elders)
Verdere cijfers:
Aanmeldingen, intakegesprekken
: 29
Deelnemers logeerweek
: 16
Deelnemer proefmaand
: 12
Bezettingsgraad
: 73%
Overnachtingen van gasten
: 127
VOOR INTERN GEBRUIK
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Parkwijk:
Er zijn in 2019 diverse verbeteringen en investeringen gedaan om het filiaal verder te
optimaliseren:
➢ Winkel opnieuw ingericht
➢ ledverlichting geplaatst
➢ Extra verlichting geplaatst
➢ Kassa balie verbouwd
➢ Rek gemaakt voor schilderijen
➢ Aanpassing van etalage
➢ CD/Dvd kregen houten bakken gemaakt
door Remake
➢ Muren werden geverfd
➢ Nieuwe bekabeling van het filiaal
➢ ICT nieuwe hard- en software en betere
Wifi
We hebben veel taakstraffers en stage plekken gehad.
Veel goede doelen geholpen.
De meeste bewoners en coördinatoren hebben een BHV cursus gevolgd.
Diversen vrijwilligers en bewoners zijn in opleiding als chef van de dag.
Ellen is in de eerste helft van 2019 naar
Parkwijk gekomen als coördinator.
De Boekenafdeling heeft nieuwe
belettering gekregen van Remake
Paul heeft een overeenkomst kunnen
sluiten met de NS om door Emmaus
bestickerde boeken in de Boekwissel te
plaatsen.
Is een groot succes.

Helaas hebben Moniek Kuijer, Wijnand
Mastwijk, Tim van Dijk, Will van den
Broek, Mieke Voorbij Bouwhuijzen,
Hassen Osman, Erikjan Kroon, Verónica
Carceller, Frank Teunissen, Frans Beun,
Minos Koulas, Renee Peeters, Bernard A
Holubowicz om diverse redenen afscheid
genomen.
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Lombok:
Begin 2019 is de meubelafdeling
verbouwd. De oude blauwe verplaatsbare
rekken zijn vervangen door houten
stellingen, waardoor de meubels
makkelijker en beter te verplaatsen zijn
en de presentatie is daarmee ook
verbeterd.
In de zomer van 2019 is er een start
gemaakt met de eerste fase van de
verbouwing van de NOIZ, waarbij ook de
fietsenwerkplaats is afgebroken. De sloop
is nu afgerond in december en in de
kelder van de winkel is ondertussen
asbest verwijderd; de winkel moest toen
anderhalve dag dicht. Ook is afgesproken
dat in december een start wordt gemaakt
met het herstel van de centrale verwarming.
In de winkel zijn de bewakingscamera’s vervangen. Het systeem is ook gemoderniseerd,
waardoor de beelden via een app terug te kijken zijn en zelfs live meegekeken kan worden.
Het interview over “de kringloop als dumpplek” is gefilmd door Editie.NL en uitgezonden begin
2019.
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/video/4583761/kringloop-dumpplek

Om de vrijwilligers te bedanken en de
saamhorigheid te vergroten is de
vestiging Lombok 2 maal gaan uiteten
t.w. in het voor- en najaar van 2019.
Ook hebben er een aantal informele
treffen, onder het genot van een
drankje en een lekkere barbecue,
plaatsgevonden bij Sascha thuis.
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Overvecht:
In het begin van het jaar werden we eerst geconfronteerd met Xander zijn
hartstilstand tijdens zijn bezoek aan Emmaus UK gevolgd door zijn overlijden.
Kort daarna moesten we helaas ook afscheid nemen van Pieter
Tijdens het Pop in the city happening ontvingen we een 40 tal vrouwelijke bezoekers die onder
begeleiding van een kunstenaar(Rikkert Pauw) een
kustwerk maakten in het kader van vrouwen
emancipatie.
Tijdens de jaarlijkse kringloop dag stonden we klaar met
frisdrank, koffie, thee en een koekje en fruit. Verder
gaven we die dag op alle producten 10% korting en bij
besteding van minimaal € 15,- gaven we een tegoedbon
voor een overheerlijke loempia.
Tijdens de kerstmarkt kregen klanten een warme
chocomelk en een oliebol.
Door deze activiteiten konden we een heel aantal
nieuwe klanten verwelkomen.
Om de vrijwilligers te bedanken voor hun bijdrage aan Emmaus zijn we met z’n alle gaan uiteten
en hebben we een biologische wijn proef dag gehouden.
Ook werd er Domstad breed een gezamenlijke avond georganiseerd in de Hoge Weide in
Parkwijk.
Er zijn diverse samenwerkingsverbanden gestart met onder andere studenten van de
universiteit Utrecht en het Learning Lab voor onderzoek naar re-integreren van vrijwilligers in de
reguliere maatschappij en het zich meer zichtbaar maken van Emmaus op de sociale media om
op deze wijze meer bekendheid te verwerven bij jongeren.
Verder werd ondersteuning geven aan de stichting AllOne; vluchtelingenhulp; Venezuela;
Suriname en Babycare / mammacare.
Er zijn in 2019 ook diverse hoogst noodzakelijke verbeteringen en investeringen gedaan om het
filiaal verder te optimaliseren:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Nieuwe kassa balie
Extra ruimte voor schilderijen
Meer ruimte voor vitrinekasten
Aanpassing van etalage
CD / Dvd kregen houten bakken gemaakt door
Remake
Muren werden geverfd
Kantine werd opgeknapt
Extra camera’s in de winkel
Nieuwe bekabeling van het filiaal
Uitbreiding van werktijden
Elke 2e maandag
ICT nieuwe hard- en software en betere Wifi
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Kringloop:
In 2019 is besloten om uniforme werkwijzen te gaan hanteren op alle vestigingen en om tot een
integraal beleid te komen voor heel Emmaus Domstad, waarbij de afstemming en de
samenwerking tussen de vestigingen sterk moet verbeteren. Dit veranderingsproces wordt
aangestuurd door Luuk van Wingerden in de nieuwe functie van kringloopcoördinator.
Er is begonnen met het herschrijven van de primaire processen uit het handboek Emmaus
Domstad. Deze primaire processen worden voor alle vestigingen gelijk.
Een aantal zaken die eerst per vestiging werden geregeld zijn in 2019 gecentraliseerd zoals de
werving van vrijwilligers, de samenwerking met reclassering en met stage bureaus, de inkoop
en de materiele ondersteuning van projecten.
Er zijn een aantal managementtools in ontwikkeling en/of al geïntroduceerd zoals een
dashboard, waardoor de coördinatoren beter kunnen sturen op verbetering van de resultaten en
professionalisering van de bedrijfsvoering.
In het verleden werden goederen die overtollig waren op één vestiging soms al naar een andere
vestiging gebracht waar er tekorten waren. In 2019 is dit meer structureel van aard geworden.
Ook vrijwilligers en bewoners zijn niet meer verbonden aan een vestiging, maar aan de stichting
Emmaus Domstad als geheel en kunnen dus op verschillende locaties ingezet worden. Hoewel
dit nog niet structureel gebeurt, is er wel een begin mee gemaakt.
In 2019 hebben een aantal medewerkers op een nieuwe plek de rol van coördinator gekregen,
namelijk André Adema en Beatrice Lannoy bij Emmaus Overvecht en Jan van der Sluis en Ellen
Nijs bij Emmaus Parkwijk.
Om de teamgeest en de onderlinge samenwerking en communicatie te versterken is er een
training “Knokken voor de zaak” gegeven aan de coördinatoren.
Voor alle medewerkers van Emmaus Domstad is er in de zomer een barbecue gehouden en in
het najaar een etentje bij restaurant de Hogeweide.
Medewerkers van drie verschillende locaties hebben meegedaan aan de internationale
Emmaus benefiet verkoop de “Salon” in Parijs. Ook hebben er medewerkers van Emmaus
Domstad deelgenomen aan de cursus “waarde herkenning” ,aan de “inspiratie dag Emmaus”
beide in Haarzuilens en aan de Emmaus Europatraining bij Emmaus Keulen. Verder is er een
delegatie naar de regiovergadering van Emmaus Europa in San Sebastian geweest.
Samen met Emmaus Haarzuilens, kringloop De Arm en Wij 3.0 is op stedelijk niveau de
Circulaire Werkplaats Utrecht ontwikkeld. Vanaf 2020 zullen een aantal goederen die eerst in de
afvalstroom terecht kwamen hier worden geüpcycled en op de zakelijke markt worden verkocht.
Ook met een aantal andere partijen is een samenwerking gestart of geïntensiveerd. Ik noem
hier de BKN, Universiteit Utrecht, de gemeentelijke politiek, ’t Groene Sticht, Remake, FM Portal
Milieu, FEN, Emmaus Europa en Emmaus Internationaal. Over de vruchten van deze
samenwerkingsverbanden meer in het jaarverslag van 2020.
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Projecten:
Met de opbrengsten uit onze kringloopwinkels steunen wij projecten in binnen- en buitenland.
Dat kan op twee manieren. Zo doneren we goederen aan projecten in het buitenland, maar ook
dichtbij huis, via organisaties die ondersteuning geven aan minder bedeelden en de opvang van
vluchtelingen.
Daarnaast geven we financiële steun aan kleinschalige nationale en internationale projecten.
Uitgangspunt is dat we geen structurele hulp bieden, maar dat een project na een bepaalde
periode zelfstand kan gaan 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.

MATERIËLE & FINANCIËLE ONDERSTEUNING IN 2019
Materiële ondersteuning
Venezuela
SBJOS
Serafim
Stichting Baby Hope
Room 4 More
Vluchtelingenwerk
Nieuw Utrechts Toneel
NOIZ / Tussenvoorziening
STIL
Ubuntu huis
Scholenprojecten 4x
Andere incidentele hulp

Kleding
Kleding
Kleding
Kraam- & babyartikelen
Meubels
Kleding, kinderwagens, meubels & fietsen
Meubels & rekwisieten
Meubels & spullen
Diverse spullen
Diverse spullen
Diverse spullen
Diverse spullen

€ 1,100.00
€ 3,000.00
€ 1,500.00
€
300.00
€
500.00
€
800.00
€
150.00
€
500.00
€ 4,500.00
€
750.00
€
500.00
€ 1,400.00
€ 15,000.00

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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Financiële ondersteuning
Stichting DEAN

Onderwijs in de informele sector, 21-eeuwse
vaardigheden in Kenia
Stichting ANTAR
Kleinschalig kinderproject in Amsterdam
gericht op de gezonde groei van kwetsbare
kinderen
Medicijnen voor Isla Margarita Zending medicijnen
Medicijnen voor Isla Margarita Transportkosten zending
Shoe4Africa
Ernstige zieke kinderen in Africe die verzorgd
worden in ziekenhuizen in Kenya. Tevens
wordt er ook geholpen met de
basisbehoeften om te kunnen leven
Stichting Kind in Benin
Een familiehuis in Benin waar ongeveer 40
kinderen opgevangen worden die door eenm
kinderadvocaat bevrijd zijn uit
voodooconventen
PEFO Nederland
Allenstaande tienermoeders in Oeganda
Stichting Ghana
Leervaardigheid verbeteren basisschool
Schoolsupport
kinderen
Trainingscentrum Kameroen Inrichten van een trainingscentrum voor
kansarme boeren
4 Smiling Faces
Jonge mensen die de kindertehuizen die wij
ondersteunen moeten verlaten omdat zij 18
jaar geworden zijn en/of hun eindexamen
hebben behaald
Steun Vrouwen Zonder
Minder uitbuiting van ongedocumenteerde
Verblijfsvergunning
vrouwen en kinderen in Nederland door het
vergroten van hun zelfredzaamheid
Siddartha Ethiopia Little
Een duurzaam, warm begeleiden van
Heaven
kinderen en adolescenten naar een
volwaardig, zelfstandig volwassen leven.

€

4,000.00

€

2,500.00

€
€
€

500.00
800.00
600.00

€

3,000.00

€
€

1,500.00
2,470.00

€

3,500.00

€

2,500.00

€

630.00

€

300.00

€ 22,300.00
Als laatste ondersteunt Emmaus Domstad nog vele andere financieel zwakkere personen,
deze ondersteuning kunnen we in 2019 nog niet kwantificeren, door het geven van kortingen
voor bijvoorbeeld medewerkers van Emmaus Domstad en alle personen met een
studentenpas.
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Sociale impact:
WOONHUIS:
➢ Gemiddeld aantal bewoners in 2019 12.4 personen
= een maatschappelijke financiële bijdrage van + € 275.000,➢ Tuinparty met barbecue en live muziek voor Domstad en ’t Groene Sticht,
+/- 80 personen aanwezig
➢ 3 bewoners bijscholing van hun rijvaardigheid
➢ 3 bewoners gestart met scholing Nederlands
➢ 2 bewoners gestart met rijopleiding voor rijbewijs B
➢ 11 bewoners hebben opleiding BHV gevolgd
➢ Uitstroming: 1 bewoner ging zelfstandig wonen & 1 bewoner ging naar andere Emmaus
groep
PARKWIJK:
➢ Gemiddeld werkten er in 2019 zo’n 45 vrijwilligers
➢ 15 personen liepen stage vanuit het onderwijs
➢ 1 persoon volgden een re-integratie traject via de tussenvoorziening
➢ 30 personen hadden een taakstraf via de reclassering of via de Raad voor
Kinderbescherming
➢ 2 medewerkers zijn gestart met een interne opleiding tot chef van de dag.
LOMBOK:
➢ Gemiddeld werkten er in 2019 zo’n 43 vrijwilligers
➢ 12 personen liepen stage vanuit het onderwijs
➢ 24 personen hadden een taakstraf
➢ 1 medewerker gestart met rijopleiding voor rijbewijs B
OVERVECHT:
➢ Gemiddeld werkten er in 2019 zo’n 40 vrijwilligers
➢ 9 personen liepen stage vanuit het onderwijs
➢ 2 personen volgden een re-integratie traject via de tussenvoorziening
➢ 2 personen werken via een TBS kliniek
➢ 24 personen hadden een taakstraf
➢ 6 personen kwamen via reclassering
➢ 2 medewerkers gestart met rijopleiding voor rijbewijs B
➢ 1 medewerker is via Emmaus gestart met een middel management opleiding
➢ 4 medewerkers hebben een opleiding BHV gevolgd
➢ 2 medewerkers zijn gestart met een interne opleiding tot chef van de dag.
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Financieel Verslag:
1. Staat van baten en Lasten 2019:
Staat van Baten en Lasten over 2019

2019

2018

( in euro's )
BATEN
Opbrengsten 7
netto omzet 7.1
7.1.1. wink elverk open
7.1.2. goederen voor recuperatie

726,783
30,702

719,790
48,419
757,485

overige opbrengsten 7.2
7.2.1. giften, rente, bewoners bijdragen
7.2.2. fondsen en subsidies

2,543
0

Totaal van de baten

768,209

10,696
0
2,543

10,696

760,027

778,905

LASTEN
8.1.1. lonen en salarissen
8.1.2. sociale lasten
8.1.3. overige bedrijfsk osten
Totaal van de lasten

239,675
50,263
576,791

211,864
43,551
519,444
866,729

774,859

-106,702

4,046

het saldo is als volgt verdeeld:
toegevoegd aan de bestemmingsreserve

0

27,202

onttrokken van de bestemmings reserve

-106,702

-23,156

Saldo van baten en lasten
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2. Balans:
Balans per 31 december

31-12-2019

31-12-2018

( in euro's, na resultaatbestemming )
ACTIVA
Vaste activa 2
Materiele vaste activa 2.1
2.1.1 vervoermiddelen
2.1.2 gebouwen
2.1.3 inventaris

37,285
34,679
50,717

Totaal materiele vaste activa
Financiele vaste activa 2.2
2.2.1. overige vorderingen

30,488
42,846
21,786
122,681

95,120

4,179

1,250

29,611

19,347

Vlottende activa 3
vorderingen 3.1
3.1.1. overige vorderingen
liquide middelen 3.2
3.2.1. liquide middelen
Totaal vlottende activa

386,408

Totaal activa

537,288
386,408

537,288

542,877

653,005

PASSIVA
eigen vermogen 4
4.1.1. overige reserves
algemene reserve
bestemmingsreserve
Totaal eigen vermogen

154,544
334,964

154,544
441,666
489,508

596,210

langlopende schulden 5
5.1.1. overige schulden
Totaal langlopende schulden

0

393
0

393

kortlopende schulden 6
6.1.1. overige schulden en overl. passiva
Totaal kortlopende schulden

Totaal passiva
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3. Toelichting:
Het boekjaar 2019 werd afgesloten met een verlies van € 106.702

Niet begrote uitgaven:

Samenwerking met Haarzuilens & de Arm
Extra energiekosten ivm defecte apparatuur
Buitengewone personeelskosten
Niet gecaluleerde boodschappen
Extra kosten Accountants
Investering in ICT
Investering in ICT infrastructuur
Investering in LED verlichting
Investering voertuigen
Hogere uitgaven projecten
Hogere afschrijvingen door investeringen

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10,000
14,000
15,000
6,000
3,000
25,000
3,000
13,000
17,000
5,000
5,000
116,000

Winkelsluiting ivm met overlijden medewerkers €
Etreem warme zomer, winkel sluiting €
tegenvallende recuperatie €
€

10,000
27,000
7,000
44,000

Omzet verlies als gevolg van:

Gebudgetteerde aantal bewoners

: 6 bewoners & 3 kerngroep leden

Gemiddeld aantal bewoners in 2019

: 8 bewoners; 2 ex-kerngroep leden
& 3 Woon Team Leden
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4. Winst en verlies rekening:
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