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Bestuur, Ledenvergaderingen en Commissies  
 
Het bestuur van de FEN kwam in 2019 acht keer bijeen. De vergaderingen vonden plaats bij 
Emmaus Overvecht, Wageningen, Haarzuilens, Perspectief en Langeweg. Naast lopende 
zaken heeft het bestuur veel aandacht besteed aan de toekomst van Emmaus Nederland en 
aan rechten, plichten en betrokkenheid van Nederlandse groepen bij de nationale en 
internationale Emmausbeweging. Er is een nieuwe systematiek voor de grondslag waarop 
contributies geheven worden vastgesteld. 
 
Eind 2018 heeft Jeroen Geurts afscheid genomen als voorzitter. Dit om enige schijn van 
belangenverstrengeling te vermijden; hij was eind 2018 initiatiefnemer van de doorstart van 
Emmaus Eindhoven na een faillissement. Begin 2019 bestond het bestuur van FEN uit twee 
personen. De samenstelling van het bestuur was: 

• Vacature, voorzitter 

• Xander van Asperen (Emmaus Domstad), secretaris 

• Loes Steensma (Emmaus Bilthoven), penningmeester 
 
Na het plotseling overlijden van Xander van Asperen medio april, ontstond een urgente 
situatie in het DB. Fred Huneker (Emmaus Langeweg) heeft zich begin 2019 beschikbaar 
gesteld als voorzitter a.i.; hij is bij de Algemene Leden Vergadering in mei verkozen als 
voorzitter. In de Algemene Leden Vergadering van mei en november 2019 is een oproep 
gedaan zich kandidaat te stellen voor de positie van secretaris. Rob Hamers en Luuk van 
Wingerden (Emmaus Domstad) hebben zich als duo voor deze bestuursfunctie kandidaat 
gesteld. Per december zijn zij ad interim in functie getreden. Bij de ALV in het voorjaar van 
2020 zijn zij verkiesbaar.  
 
Marieke Samson was gedurende het hele jaar part-time werkzaam als coördinator. Kevin 
Brown werd per 1 januari 2019 aangesteld als part-time medewerker Communicatie en 
Werving. Per 1 mei is hij op eigen verzoek uit dienst gegaan.  



 De Algemene Ledenvergaderingen (ALVen) vonden plaats in mei (Beeklaan) en november 
(Domstad/Parkwijk).  
 
Bij de ALV van mei was er een minuut stilte voor Xander van Asperen (coördinator Domstad 
en secretaris FEN), Ron Meeuwsen (coördinator Eemsmond) en bewoonster Elsa (Feniks).  
 
Het Jaarverslag 2018 en de Jaarrekening 2018 werden goedgekeurd. Met algemene 
stemmen is de penningmeester décharge verleend. De vertrouwenspersonen pleitten voor 
aanpassingen in het klachtenreglement waarin mediation expliciet als stap in 
klachtenafhandeling vermeld wordt.  
 
Het thema van deze ALV was “Praktische solidariteit”. Aan de hand van een concrete casus 
werd gekeken wat Emmausgroepen kunnen doen om andere groepen te helpen met 
mankracht en financiële ondersteuning. 
 
De ALV van november heeft het jaarplan 2020 goedgekeurd. Aanpassing van het 
Huishoudelijk Reglement, in het bijzonder in de gedeelten die betrekking hebben op 
handhaving van de regels van de vereniging, is goedgekeurd. Er werden oproepen gedaan 
voor de functie secretaris van FEN en voor de functie van landsvertegenwoordiger bij 
Emmaus Europa en Emmaus Internationaal. EI bereidt de Wereld Assemblee in 2020 voor; 
Nederlandse deelnemers worden opgeroepen deel te nemen, maar de reis is vrij kostbaar.  
 
Een overzicht van participatie van leden aan de activiteiten van FEN werd ter informatie 
besproken. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het onder 
bepaalde voorwaarden mogelijk inlichtingen in te winnen over nieuwe medewerkers. Het 
thematische gedeelte betrof het werven en behouden van (jongere) vrijwilligers.  
 
Commissies 
De Commissie Visie heeft in 2019 negen keer vergaderd. Er is gewerkt aan een analyse van 
de huidige situatie bij de verschillende vestigingen met als doel om te begrijpen waar 
knelpunten zitten en op welke gebieden actie gewenst is. In mei heeft een 
rondetafelgesprek plaatsgevonden waar onder professionele leiding gesproken is over de 
thema’s die spelen bij het laten floreren van Emmaus in Nederland. Als thema’s kwamen 
naar voren: bezieling en idealisme als unieke eigenschappen van de Emmausbeweging; 
innovatieve businessmodellen, die moeten passen bij de doelgroep; individuele groepen en 
de rol van de vereniging; werving door betere communicatie van o.m. de waarden van 
Emmaus.  
 
De 7 Kernwaarden van Emmaus Nederland zijn verder onder de loep genomen. Eind 2019 
zijn er gesprekken gevoerd met medewerkers in zeven groepen over de toepassing van de 
kernwaarden van Emmaus.  
 
De Commissie Organisatie heeft niet vergaderd. Zij zal activiteiten ontplooien die 
voortkomen uit de bevindingen en adviezen van de Commissie Visie en het DB. 
 
 
 



Leden 
In 2019 is Emmaus Amersfoort gestopt met zijn activiteiten. Emmaus Eindhoven heeft na het 
faillissement in 2018 een doorstart gemaakt als woon-werkgemeenschap. Eindhoven heeft 
eind 2019 een uit drie personen bestaand nieuw bestuur, 2 inwonende coördinatoren en 12 
bewoners. Hiermee is de accommodatie helemaal vol.  
 
De voorzitter van Emmaus Nederland heeft verschillende groepen ondersteund en advies 
gegeven om tot oplossingen van problemen te komen. Deze hulp was effectief en werd zeer 
gewaardeerd door betrokkenen.  
 
Het FEN-bestuur heeft de leden in 2019 verzocht om ook een inhoudelijk jaarverslag 2018 te 
sturen. De leden hebben een handzaam format met suggesties ontvangen, waarmee een 
inzichtelijk jaarverslag eenvoudig opgesteld kan worden. Het percentage van de leden dat 
een inhoudelijke jaarverslag stuurde en dit redelijkerwijs kon doen is gestegen tot 72%. Alle 
groepen stuurden het formulier met jaaromzet 2018 op, waardoor geen schattingen voor de 
contributieberekeningen nodig waren. Van twee groepen zijn de contributies 2018 
afgeschreven. 
 
Op basis van de jaarstukken heeft de FEN aan alle leden een factuur gestuurd voor het 
betalen van de contributies. Voor de meeste leden int FEN de contributie voor Emmaus 
International en Emmaus Europa en draagt deze af aan EE en EI.  
 
De vereniging heeft in 2019 geen nieuwe initiatieven ontwikkeld om tot meer financiële 
voordelen voor leden te komen. Met Zicht Risico- en Verzekeringsadviseurs loopt de 
kortings- en adviesregeling door.  
 
 
Activiteiten 
 
Educatie 
Warenherkenning. In juni is wederom de cursus warenherkenning, geleid door 
veilingmeester Marcel Brouwer georganiseerd.  De evaluatie door de 19 deelnemers was 
opnieuw zeer positief.  
 
Inspiratiedag, voorheen Motivatiedag genoemd. In november heeft een Inspiratiedag 
plaatsgevonden met 14 deelnemers. Vooral nieuwe bij Emmaus betrokkenen leerden over 
de historie en visie van de Emmausbeweging, zowel in Nederland als internationaal. De dag 
werd geleid door Willy Douma die met oefeningen en discussievragen het gesprek tussen de 
deelnemers bevorderde. De beoordelingen van de dag waren positief. 
 
Besturendag. Er bleek behoefte te zijn om als bestuurder van een Emmausstichting met 
collega’s in contact te komen en voor allen interessante onderwerpen te bespreken. In 
november werd gesproken over de verantwoordelijkheden van besturen voor de bij de 
stichting betrokken mensen, zowel vrijwilligers als bewoners en betaalde krachten. Zowel 
formele als intermenselijke kanten zijn behandeld door drie externe sprekers: Mr Matthijs 
Rutten (Zumpolle Advocaten, Utrecht, over juridische zaken), Hay Janssen (AAJ Advies, 

Ottersum, over ARBO) en Cees van Gend (onder meer onderhandelaar voor de 



branchevereniging voor sociale kringloopwinkels, over een eventuele CAO). Er waren 17 
bestuurders aanwezig.  
 
Social Media. In oktober is voor de eerste keer een workshop Social Media georganiseerd. 
Carmen Bijsterveld (onder meer verantwoordelijk voor marketingplannen, websites, content 
en het social media-beheer van verschillende grote festivals) heeft de cursisten kennis laten 
maken met verschillende social media kanalen in combinatie met beoogde doelgroepen.  
Aan de hand van opdrachten is gewerkt aan het maken van berichten en foto/video-
materiaal en is aandacht besteed aan het onderhoud en de analysemogelijkheden van social 
media. Er waren 11 deelnemers. 
 
Bij de Algemene Ledenvergadering in november is gesproken over vrijwilligersbeleid. Aan de 
hand van een presentatie en discussie is kennis gedeeld over het werven en behouden van 
vrijwilligers.  
 
 
Communicatie 
FEN communiceert met klanten, (potentiële) medewerkers, en andere geïnteresseerden via 
twee formele kanalen: de website en de Nieuwsbrief.  Medio 2018 is een vernieuwde, 
kleurige website gelanceerd. Deze heeft een intranet dat beschikbaar is voor Emmaus-leden. 
In 2019 is een forum voor vraag&aanbod van goederen toegevoegd aan het intranet. Medio 
2019 zijn naar aanleiding van de discussie over de bezieling en het idealisme van Emmaus en 
een beoordeling van een deskundige enige inhoudelijk aspecten van de website aangepast. 
Ook zijn de verhalen gedeeltelijk vernieuwd.  
 
De Emmaus Nieuwsbrief, bedoeld voor klanten, maar ook voor medewerkers, bestuurders 
en andere geïnteresseerden kwam vier keer uit en bevatte korte stukjes over 
belangwekkende, serieuze en luchtige zaken die Emmaus groepen in brede zin aangingen.  
 
Internationaal 
FEN vertegenwoordigt Emmaus International in Nederland. De landsvertegenwoordiger 
rapporteert bij de ALVen over de activiteiten van Emmaus International en de contacten met 
Emmaus International. De Werkgroep Internationaal heeft in 2019 gezamenlijk met de 
Commissie Visie vergaderd. Enige groepen zijn betrokken bij het Polen/Oekraïne- en het 
Bosnië-collectief van Emmaus Europa. 
  
Vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen hebben in de voorjaarsALV uitgebreid, 
zowel schriftelijk als mondeling, gerapporteerd. De vertrouwenspersonen vroegen om 
aanpassingen in het huishoudelijk reglement waarin mediation een expliciete rol zou krijgen. 
De vertrouwenspersonen vroegen ook om aandacht voor de kwaliteiten van 
leidinggevenden, vooral ten aanzien van kwetsbare mensen. Lokale vertrouwenspersonen 
kunnen een goede rol spelen en de vertrouwenspersonen juichen een netwerk van lokale 
vertrouwenspersonen toe. Het bestuur heeft naar aanleiding van genoemde kwesties een 
voorstel voor aanpassingen in het klachtenreglement opgesteld, dat na overleg met de 
vertrouwenspersonen voorgelegd zal worden aan de ALV.  
 



Ook in 2019 werd gezocht naar een vrouwelijke vertrouwenspersoon. Deze is nog niet 
geïnstalleerd. 
 
Klachten. In 2019 is het klachtenreglement een aantal malen gehanteerd bij klachten die 
door FEN werden ontvangen. De binnengekomen klachten werden lokaal afgehandeld.  
 
Financiën. Bij de voorjaarsALV is met advies van de kascommissie de Jaarrekening 
goedgekeurd. De kascommissie had enige adviezen die het bestuur heeft overgenomen. Met 
algemene stemmen is aan de penningmeester decharge verleend. Een ad hoc Werkgroep 
Financiën heeft zich gebogen over de verdere specificering van de grondslag voor het heffen 
van contributies, vooral op het gebied van overige (niet-kringloopgebonden) inkomsten. Het 
voorstel van deze werkgroep werd unaniem aangenomen.  
Besloten is verder dat gecontroleerde jaarcijfers gegeven moeten worden. Naast een 
accountantsverklaring is ook controle door een gekwalificeerde, onafhankelijke 
kascommissie mogelijk.  
 
In 2019 heeft een goed doel een aanzienlijk bedrag gedoneerd ten behoeve van het 
vernieuwen en verduurzamen van de bestaande vestigingen en het succesvol opstarten van 
nieuwe vestigingen, en het vergroten van expertise en capaciteit op het gebied van 
communicatie, social media en personeelswerving. Deze donatie is gestort in het (met de 
financiën van Emmaus Nederland geconsolideerde) Tilburgfonds. De samenstelling van de 
beheerscommissie van dit fonds is in 2019 enigszins veranderd en zal in 2020 verdere 
uitbreiding zoeken.  
 
In de najaarALV is de begroting 2020 goedgekeurd.  
 
 
 


