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Inleiding
Vlak na de oorlog was er een strenge winter in Parijs, waardoor veel daklozen en
zwervers ernstig leden. Een Franse priester, Abbé Pierre, stelde zijn huis voor hen
open. Maar alleen een dak boven je hoofd lost geen problemen op. Daarom bedacht
Abbé Pierre ook zinnig werk voor hen; verzamelen van afgedankte spullen. Zo kon
het leven van zwervers zin krijgen door hun werk. De naam die hiervoor gekozen
werd, Emmaus, is afkomstig van een dorp vlakbij Jeruzalem.

Over Emmaus in De Bilt
Wij zijn stichting Emmaus in De Bilt. Stichting Emmaus de Bilt is opgericht op 28
december 1984,  een organisatie die mensen opvangt die om diverse redenen dakof thuisloos zijn geworden. Samen met een groep van 15 enthousiaste vrijwilligers en
een vijftal bewoners runnen wij drie kringloopwinkels in De Bilt, waardoor wij kunnen
voorzien in ons eigen levensonderhoud. Maar Emmaus De Bilt is meer. Samen met
onze vrijwilligers, bewoners en klanten vormen we een belangrijke sociale functie in
onze gemeente. Voor veel klanten is het bezoekje aan onze winkels het uitje van de
dag. Even een praatje maken en je verhaal kwijt kunnen. Hierdoor hebben we ook
goed zicht op mensen die geen natuurlijk sociaal vangnet hebben en kunnen we een
oogje in het zeil houden. Ook andere instanties weten ons daarom te vinden.
In haar meer dan 33 jarig bestaan heeft Emmaus De Bilt een bijzondere plaats in De
Bilt verworven. Het beleid zal er op gericht zijn deze goodwill te behouden en te
vergroten.
Emmaus De Bilt kringloopwinkels bestaat uit:
1. Emmaus boekwinkel
Burgemeester De Withstraat 14
3732 EK De Bilt
2. Emmaus bric à brac en kledingwinkel
Burgemeester De Withstraat 14
3732 EK De Bilt
3. Emmaus meubelwinkel
Looydijk 85
3732VC De Bilt

Bestuur
●
●
●
●

Voorzitter: Pascal Wilken
Secretaris: Douwe Tijsma
Penningmeester: Jos van der Meer

●

Coördinator: Edsel Rogers

Boekhouding: Samanda de Feyter
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KvK Utrecht 41181417
BTW nr. 805553009B01

Internet: https://emmaus-debilt-bilthoven.nl
E-mail: emmausdebilt@xs4all.nl

Overlegstructuur
Bestuur: minimaal 2 x per jaar
Afdelingsoverleg: 1 x per maand

Woonwerkgemeenschap
Emmaus de Bilt draait om mensen. Voor mensen die een dak boven het hoofd
missen, kunnen onze woonwerkgemeenschappen een rustpunt zijn; een plek waar
ze op adem kunnen komen en weer plannen voor de toekomst kunnen maken. Waar
ze tevens zinvol bezig zijn in de kringloopwinkel, die bij ons de bron van inkomsten
is. Waar ze samen wonen, werken en delen met mensen die om idealistische
redenen voor het leven in een Emmaus groep hebben gekozen.
Omdat Emmaus geen hulpverleningsinstantie is, is iedereen binnen de groep mede
verantwoordelijk voor een goede gang van zaken. Op die manier werkt iedereen
samen aan zijn toekomst en aan die van anderen.

Beleid
Stichting Emmaus Kringloopwinkel probeert haar doel te verwezenlijken door het
uitvoeren van werkzaamheden zoals:
- de kringloopwinkel die gerund wordt door vrijwilligers,
- het inzamelen van goederen die voor verkoop geschikt zijn,
- de verkoop van ingezamelde goederen,
- het organiseren van rommelmarkten,
- het aanbieden van ingezamelde goederen via internet, en alle andere wettelijk
toegestane middelen die bijdragen aan het doel.
Het vermogen van Stichting Emmaus Kringloopwinkel kan worden gevormd door:
- opbrengsten uit bovengenoemde werkzaamheden,
- donaties, - schenkingen, erfstellingen en legaten,
- alle overige wettig verkregen baten.

Missie
Stichting Emmaus De Bilt streeft naar een duurzame wereld, waarin mensen
volwaardig kunnen participeren.

Doel van de stichting
Emmaus De Bilt werkt zonder winstoogmerk. Financiële middelen zullen als eerste
worden besteed om kosten van de Stichting te dekken en om haar doelstellingen te
behalen. In principe probeert de Stichting om kostendekkend te zijn. Daarna worden
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de gelden veelal gedoneerd aan diverse instellingen. Het bestuur beslist over het
toekennen van aanvragen en de bestedingen van gelden.

Doel:
1. het bevorderen van een schoner milieu, een duurzame samenleving, het
tegengaan van verspilling van grondstoffen en bestrijding van afval
2. het scheiden van aangeleverde goederen en materialen
3. herbruikbare goederen worden in onze winkels tegen een geringe en eerlijke
prijs verkocht om zo ook huishoudens met lage inkomens een mogelijkheid te
bieden goederen aan te schaffen
4. Kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waaronder
het bieden van werkervaringsplaatsen, re-integratie plaatsen, stageplaatsen
5. winkels zijn laagdrempelig, iedereen is welkom
6. wordt een sfeer gecreëerd, waarbij de dienstverlening voor de klant altijd
voorop staat
7. Het verrichten van alle verder handelingen die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn met de
nadrukkelijke bepaling dat voorgaande zonder enig winstoogmerk is.

Werkzaamheden
· het in ontvangst nemen van gebruikte en afgedankte goederen om niet,
· het telefonisch of persoonlijk (laten) inplannen van het ophalen van deze goederen,
· het ophalen van gebruikte en afgedankte goederen;
· het sorteren en beoordelen van de kwaliteit en verkoopbaarheid van deze
goederen;
· het bezorgen van aangekochte goederen naar de klant;
· het mogelijk gaan uitvoeren en verzorgen van huisontruimingen;
· het beheren en administreren van de geldstroom;
· begeleiding geven aan medewerkers;

Bezoldiging structuur
Stichting Emmaus De Bilt werkt uitsluitend met vrijwilligers die zich inzetten om de
organisatie draaiende te houden. Deze vrijwilligers worden financieel niet beloond
voor hun geleverde inspanning. Ook de bestuurder verricht haar bestuurlijke taken
onbezoldigd. Onkosten die ze maakt om deze taken te verrichten krijgt ze vergoed op
basis van daadwerkelijk gemaakte kosten.
Het personeel in loondienst wordt beloond volgens de CAO
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