JAARVERSLAG EMMAUS GOUDA
Per 1-1-2018 bestond het bestuur van Emmaus Gouda uit 4 personen. Op 1 maart nam Anna
Wanders afscheid als bestuurslid, terwijl Jet van Amelsfoort per 1 september stopte. Margreet
Reijmer en Johan Smit bleven aan als bestuurslid. Door toetreding van Sarie Donk en Simon
Koomen per 1 maart komt het aantal bestuursleden per 31-12 2018 weer uit op 4. Het bestuur
vergaderde dit jaar zes keer.
Ook de werkbezetting liet een behoorlijk
verloop zien. Bij het begin van het jaar waren
zo’n 18 personen betrokken bij Emmaus, aan
het eind bedroeg het aantal 22 (inclusief
bestuursleden), waarmee een goede bezetting
van de winkel mogelijk is. Van deze 22 stonden
er 12 het hele jaar door op de vrijwilligerslijst.
Dat betekent dat er 11 nieuwe namen in de
loop van het jaar zijn bijgekomen (met
bovendien een enkeling die tussentijds weer is
vertrokken). Dit grote verloop komt deels
doordat via de gemeente Gouda mensen met
een migratieachtergrond bij Emmaus Gouda aan de slag konden. Per 1-1-2018 waren dat er 3
(allen in de loop van 2018 vertrokken), aan het eind komt de teller uit op 4 (naar 2019 toe op 5).
Daarmee zitten we dicht tegen een bovengrens, daar hun inzet en begeleiding soms de nodige
energie en stuurmanskunst vereist.
In september zijn Jet van Amelsfoort, Louis van de Tuyn en Ludy van Huut bedankt voor hun
jarenlange inzet en is met een high-tea afscheid van hen genomen. Voor alle vrijwilligers is in
november een etentje georganiseerd bij Proeflokaal Bregje in Haastrecht. Daarnaast hebben ze
allen aan het eind van het jaar een financieel bedankje gekregen voor hun inzet.
Ondanks die inzet loopt de omzet van Emmaus Gouda enigszins terug. De belangrijkste oorzaak
lijkt de concurrentie van andere kringloopwinkels. Emmaus Gouda was bij zijn ontstaan de enige of
één van de weinige kringloopwinkels in Gouda, maar op dit moment komt het aantal uit op 9
(bron: Google). Voor Emmaus is inzet van public relations dan ook een belangrijk middel om
bekendheid te houden. Artikeltjes over Emmaus zijn verschenen in de wijkkrant en in de Schakel
van de Katholieke Bond van Ouderen. Geadverteerd is bij een concert van het Gouds Symfonie
Orkest en in juni en in november is een advertentie geplaatst in de Goudse Post met daarbij een
bon waarmee men 1 artikel met 50% korting kon krijgen (tientallen bonnen zijn in de winkel
aangeboden). Verder verscheen een artikeltje in de Goudse Post bij aanbieding van € 2.000 aan
Inloophuis Domino.
Naast Inloophuis Domino heeft Emmaus Gouda dit jaar financiële steun gegeven aan de
Stolpersteine, Gouda’s Liedertafel, Gympie, Immenszo, Geef een Koe, Liliane Fonds, Wilde Ganzen
en de Zonnebloem. Daarnaast hebben diverse organisaties subsidieverzoeken gedaan die niet zijn
gehonoreerd. Deels was de reden dat deze verzoeken niet in lijn zijn met het subsidiebeleid van
Emmaus Gouda, deels is halverwege het jaar een subsidiestop ingevoerd omdat onduidelijkheid
was ontstaan over BTW-plicht. Een op ons verzoek door een registeraccount opgesteld rapport
hierover gaf aan dat die plicht zou bestaan.

Voor het overige is een aantal specifieke activiteiten te melden:
 De in mei van kracht geworden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) leidt
ertoe dat ook bij Emmaus Gouda de verspreiding
van persoonlijke gegevens is ingeperkt.
 Emmaus Gouda is lid van Emmaus Nederland. De
Nieuwsbrief van Emmaus Nederland wordt onder
de vrijwilligers verspreid. Vanuit het bestuur is met
enige regelmaat contact met de nationale
organisatie en financieel wordt contributie
afgedragen (maar vanuit Gouda wordt geen reden
gezien (financieel) betrokken te zijn bij Emmaus Internationaal). Enkele vrijwilligers hebben
ook deelgenomen aan elders in Nederland door Emmaus Nederland georganiseerde
bijeenkomsten.
 Aan Koningsdag is succesvol met een stand op het Raam deelgenomen.
 Op de Vest 61 zijn dit jaar de gaskachels vervangen door cv. De afwerking ervan laat
evenwel te wensen over. Idee is verder om een schilder het pand van binnen te laten
opknappen. De door de gemeente jaarlijks georganiseerde ‘maatschappelijke beursvloer’
leek daarvoor geëigend, maar onze opgave ging niet door daar het hele evenement werd
afgelast. De gedachte is nu hiervoor een beroep te doen op fondsen van de Rabo.
 Medio dit jaar is er een poging tot inbraak geweest. Er is niets ontvreemd, maar het slot
aan de buitendeur moest worden vernieuwd.
 De toegankelijkheid van de Vest is dit jaar niet optimaal wegens werkzaamheden aan het
Raam. Ook in 2019 zal dit nog voortduren.
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