
 
 
 
 
 
 
 

 
 
JAAROVERZICHT 2021  
 
FEDERATIE EMMAUS NEDERLAND 
Eikstraat 14, 
3455 SJ Haarzuilens 
064439 1926 
secretariaat@emmaus.nl 
 
Na de uitbraak van Covid-19 in het voorjaar van 2020 werd ook 2021 in ernstige mate 
getekend door de coronapandemie. In 2020 hebben alle Emmausvestigingen een manier 
gevonden om om te gaan met de winkelsluitingen en restricties die de overheid oplegde aan 
de detailhandel. De meeste Emmausvestigingen deden een beroep op de steunmaatregelen 
die de rijksoverheid bood. Door deze steunmaatregelen hebben de gezamenlijke 
Emmauswinkels in 2020 gemiddeld 10% minder inkomsten kunnen genereren. De getallen 
voor 2021 zijn nog niet bekend op dit moment. Vestigingen die volledig met vrijwilligers 
werken konden minder beroep doen op steun. Deze vestigingen hebben daarentegen 
meestal minder vaste lasten en geen van de Emmausvestigingen heeft de deuren moeten 
sluiten als gevolg van de beperkingen.  
 

Bestuur, Ledenvergaderingen en Commissies  
Het bestuur van de FEN kwam in 2021 zeven keer bijeen. Bijna de helft van de vergaderingen 
is digitaal gehouden.  
 
Het Bestuur bestond uit vier leden: Fred Huneker (voorzitter), Loes Steensma 
(penningmeester) en Rob Hamers en Luuk van Wingerden (Emmaus Domstad) die als duo de 
functie van secretaris vervullen.   
 
Marieke Samson was gedurende het hele jaar part-time werkzaam als coördinator. Zij 
werkte voornamelijk thuis.  
 
 De Algemene Ledenvergaderingen vonden plaats in mei (Langeweg) en november (digitaal).  
 
In mei 2021 zijn het Jaarverslag 2020 en de Jaarrekening 2020 goedgekeurd. Met algemene 
stemmen is de penningmeester décharge verleend.  
 
 
In deze ALV werd het Strategisch Plan aangenomen. In het Plan worden doelen voor de 
komende jaren geformuleerd. Deze betreffen in het bijzonder het interesseren en binden 



van nieuw leiders voor Emmaus in Nederland, het versterken van de economische en 
organisatorische basis van de leden en de betrokkenheid bij de internationale 
Emmausbeweging. Om de plannen uit te werken en activiteiten te ontplooien zijn drie 
werkgroepen ingesteld: Werkgroep Nieuwe Leiderschap, Werkgroep Verdienmodellen en 
Werkgroep Internationaal. Deze werkgroepen zijn in de zomer van 2021 hun werk gestart. 
Bij DB vergaderingen en ALV’s rapporteren de werkgroepen over hun activiteiten. De 
Commissie Visie en de Commissie Organisatie zijn opgeheven; zij hebben hun 
werkzaamheden voltooid.  
 
De ALV van november vond digitaal plaats. Digitale vergaderingen zijn minder geschikt voor 
uitgebreide discussies. In deze ALV werd Emmaus Eindhoven als gewoon lid verwelkomd. 
Het jaarplan 2021 en de begroting 2021 zijn goedgekeurd. De ALV heeft het DB mandaat 
gegeven om voordrachten van de beoordelingscommissie Burkina Faso te honoreren en 
voor financiering te zorgen. Dit wordt betaald uit een nalatenschap die FEN heeft ontvangen.  
 
De Werkgroep Internationaal heeft geen reacties ontvangen op een vacature voor een part-
time medewerker. De vacature kan echter gedeeltelijk ingevuld worden door een 
medewerkster uit Haarzuilens. Zij zal zich richten op de relatie met Emmaus Internationaal 
en Emmaus Europa en het (meer) enthousiasmeren van de leden voor de internationale 
Emmausbeweging. 
 
 

Leden 
Het Dagelijks Bestuur heeft verschillende groepen geadviseerd wanneer er zich ingewikkelde 
situaties voordeden. Vooral de voorzitter is nauw betrokken geweest bij Emmaus Eindhoven, 
Emmaus Feniks, Emmaus Prinsegracht en Emmaus Eemsmond.  
 
Het secretariaat heeft de leden verzocht om naast een financieel jaarverslag ook een 
inhoudelijk jaarverslag 2020 te sturen. In 2021 heeft 64% (in 2020 64%) van de leden een 
financieel jaarverslag gestuurd en 71% (in 2020 50%) een inhoudelijk jaarverslag. In 2021 
heeft 64% van de leden gerapporteerd dat zij de jaarcijfers door een professional of een 
kascommissie hebben laten controleren.  
 
Contributies worden gebaseerd op de omzet van de leden. Op basis van een omzetformulier 
heeft FEN aan alle leden een factuur gestuurd voor het betalen van de contributies. Hierbij 
zijn de definitief vastgestelde steunmaatregelen (vooral NOW) van de overheid 
meegenomen in de berekening. Op één na hebben alle leden dit geaccepteerd. Voor alle 
leden int FEN de contributie voor Emmaus International en Emmaus Europa en draagt deze 
af aan EE en EI. Eén lid heeft alleen de contributie van FEN betaald.  
 

 
Activiteiten 
 
Educatie 
Warenherkenning. In juni heeft de cursus warenherkenning, geleid door veilingmeester 
Marcel Brouwer plaatsgevonden.  De ruime zaal bij Emmaus Haarzuilens maakte het 



mogelijk dit met gepaste maatregelen en een iets geringer aantal deelnemers te doen. De 
evaluatie door deelnemers was opnieuw zeer positief.  
 
Social Media. De workshop Social Media is afgelast wegens een te gering aantal 
inschrijvingen. Nu alle leden actief zijn op social media wordt gekeken naar een cursusdag 
voor gevorderde gebruikers. De leden is gevraagd hiervoor suggesties aan te dragen. 
 
Inspiratiedag, voorheen Motivatiedag genoemd. De in november geplande Inspiratiedag is 
uitgesteld tot 2022.  
 
Besturendag. Ook de Besturendag over professionaliseren is op het laatste moment 
uitgesteld. Het was niet verantwoord deze in het november te laten plaatsvinden. De 
sprekers van deze dag hebben bereidheid getoond om in 2022 een bijdrage te leveren.  
 
Emmausdag. Voor alle betrokkenen bij Emmaus was een themadag over professionaliseren 
voorzien. Ook deze dag heeft niet kunnen plaatsvinden in 2021.  
 
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. In 2021 zijn een aantal nieuwsberichten op de site gezet. De 
website heeft een intranet voor Emmaus-leden. De intranet pagina’s werden regelmatig 
aangevuld met informatie over Emmaus Nederland en relevante onderwerpen voor 
Emmausgroepen.  
 
De Emmaus Nieuwsbrief, bedoeld voor klanten, maar ook voor medewerkers, bestuurders 
en andere geïnteresseerden kwam twee keer uit en bevatte korte stukjes over 
belangwekkende, serieuze en luchtige zaken die Emmaus groepen in brede zin aangingen.  
 
Vertrouwenspersonen.  
De vertrouwenspersonen hebben in de voorjaarsALV gerapporteerd. De 
vertrouwenspersonen toonden zich bereid een themamiddag over sociale veiligheid te 
organiseren en om te inventariseren bij welke groepen lokale vertrouwenspersonen actief 
zijn.  
 
Klachten 
In 2021 heeft het secretariaat zeer beperkt klachten ontvangen. Hiervan worden geen 
notities gemaakt. Het secretariaat geeft informatie over het klachtenreglement en heeft in 
alle gevallen doorverwezen naar de vertrouwenspersonen.   

 
Internationaal 
FEN vertegenwoordigt Emmaus International in Nederland. De landsvertegenwoordiger 
rapporteert bij de ALV’s over de activiteiten van en de contacten met Emmaus International 
en Emmaus Europa. De Werkgroep Internationaal is in 2021 met nieuw elan en met 
verschillende nieuwe leden actief geweest.  
 



De in 2020 geplande World Assembly in Uruguay is uitgesteld tot mei 2022. In december 
2021 heeft een digitale World Assemblee plaatsgevonden, waar besluiten zijn genomen 
zoals de samenstelling van de International Board. Met een digitale vergadering is er contact 
geweest met Emmaus Europa. Enige groepen zijn betrokken bij het Polen/Oekraïne- en het 
Bosnië-collectief van Emmaus Europa. Door de coronacrisis zijn de contacten wel beperkt 
geweest.  

 
Financiën  
Bij de voorjaarsALV is met positief advies van de kascommissie de Jaarrekening 
goedgekeurd. De kascommissie bestond uit Ewald Wels en Herbert Bitter, leidinggevenden 
bij resp. Emmaus Eemsmond en Emmaus Haarzuilens. In 2021 is het beleid met betrekking 
tot de grondslag en hoogte van de FEN contributie niet gewijzigd. Alle groepen hebben 
voldaan aan hun contributieverplichtingen.  
 
De beoordelingscommissie van het Tilburgfonds voor het vernieuwen en verduurzamen van 
de bestaande vestigingen en het succesvol opstarten van nieuwe vestigingen bestaat uit 
Loes Steensma (penningmeester FEN), Joris Visschers en Jorris de Wildt (leidinggevenden bij 
resp. Emmaus Regenboog en Emmaus Haarzuilens). De criteria zijn door de commissie 
geactualiseerd en wat aangescherpt. Het Tilburgfonds is opnieuw onder de aandacht van de 
leden gebracht; er is in 2021 geen aanvraag voor een bijdrage uit het Tilburgfonds 
toegekend. Eind 2021 is Joris Visschers vertrokken bij Emmaus Wageningen en 
teruggetreden uit de Tilburgcommissie. Peter de Vries (Emmaus West-Friesland) is tot de 
commissie toegetreden.  
 
In 2021 heeft FEN een grote nalatenschap ontvangen. Deze nalatenschap heeft als 
voorwaarde dat het geld moet worden besteed aan het werk van Jan Beekman (in maart 
2021 overleden) in Burkina Faso of aan vergelijkbare projecten aldaar. Met direct 
betrokkenen is een vijfjarenplan voor de besteding van de gelden gemaakt en is een 
plaatselijke goed ingevoerde persoon aantrokken om de projecten te begeleiden. Er is een 
beoordelingscommissie gevormd waarin ook de voorzitter van FEN zitting heeft. Het DB 
heeft van de ALV mandaat gekregen om middelen vrij te maken op voordracht van de 
beoordelingscommissie. Jaarlijks zal de beoordelingscommissie rapporteren aan de ALV en 
de executeurs testamentair, die op afstand toezicht houden op de besteding van de gelden. 
In 2021 zijn drie betalingen aan projecten gedaan.  
 
In 2021 zijn zes donaties ontvangen. Het bedrag van de donaties was €1160 (plus € 550 tbv 
Emmaus Eindhoven).  

 


