
Stichting Het Volle Leeven heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende 
Instelling). De overheid stelt als voorwaarde dat ANBI’s de nu volgende gegevens 
op hun internetsite publiceren: 

Stichting Het Volle Leeven  

Beeklaan 315  

2562 AJ Den Haag  

06-49963290

Fiscaal nummer: 0092.91.465 

Internetadres: emmaus-beeklaan.nl 

E-mail:  info@emmaus-beeklaan.nl

Bestuurssamenstelling: 

• 

• 

• Theo van der Greft, penningmeester 

Beloningsbeleid:  

Bestuursleden ontvangen geen financiele vergoeding voor hun bestuurswerk.  

De coordinator is in dienst van de stichting heeft een zakgeldrekening met kost en inwoning.

Doelstelling:

Er is sprake van een wereldwijde verbreiding van de consumptiecultuur en de daarmee 

gepaard gaande wegwerpmaatschappij. Emmaus Beeklaan wil deze trend tegengaan en 

waarde teruggeven aan wat is afgedankt. Aan spullen, maar vooral aan mensen. Het wil een 

tegenbeweging vormen voor het kapitalistisch denken, een proeftuin zo je wilt, voor anders 

denken. Een plek waar mensen ongeacht hun verleden, afkomst, cultuur of religie zichzelf 

mogen zijn. Emmaus Beeklaan is economisch zelfstandig, wat het mogelijk maakt op een 

relatief autonome manier volgens deze waarden te opereren en leven, ten dienste van zichzelf 

en van anderen. Emmaus Beeklaan voorziet in het eigen levensonderhoud door eigen arbeid 

en staat kritisch tegenover vormen van subsidiëring. Emmaus Beeklaan gaat ervanuit dat 

iemand zichzelf helpt door zich op anderen en naar buiten te richten.

Om dit actief in de praktijk te kunnen brengen, richt Emmaus Beeklaan zich op drie pijlers 

namelijk:

• Het neerzetten van een actieve woonwerkgemeenschap in het gedachtegoed van Emmaus;

• Het ondersteunen van sociale projecten in binnen- en buitenland door donatie van 

financiële winst en/of producten;

• Het bevorderen van sociale cohesie en de wijk.

 Evelien Streefkerk, voorzitter

Barend Middelkoop, secretaris



Hiermee onderscheidt Emmaus Beeklaan zich van andere kringloopwinkels in de omgeving 

die – wanneer zij al geen commerciële grondslag hebben – zich vaak slechts op één van deze 

grondslagen richten, of geheel andere doelen aanhangen. 

• Emmaus Beeklaan het leven in haar woon- werkgemeenschap vorm wil geven volgens de 

idealen cq. visie van de Emmausbeweging: samen wonen, werken en delen; 

• Emmaus Beeklaan gevormd wordt door enerzijds mensen die uit sociale betrokkenheid 

zich aan de woon-werkgemeenschap hebben verbonden en anderzijds door mensen die 

uit een probleemsituatie afkomstig zijn; 

• Emmaus Beeklaan naar een platte organisatie structuur streeft, waarin beslissingen zo veel 

mogelijk gezamenlijk genomen worden;

• het motto daarbij is: “Kom ons helpen anderen te helpen, en misschien ben je daarmee zelf 

geholpen”;

• het samen delen verder gaat dan het binnen de woon-werkgemeenschap delen van 

zaken, persoonlijk geluk en verdriet, maar er ook uit bestaat, dat Emmaus Beeklaan, uit 

de opbrengst van de verkoop van de door haar ingezamelde herbruikbare goederen, 

kleinschalige projecten in binnen- en buitenland financieel en/of materieel ondersteunt;

• het financieel ondersteunen van die projecten alleen mogelijk is doordat bewoners die bij 

Emmaus Beeklaan wonen en werken bewust van een eigen salaris af zien. 

Voor het actuele beleidsplan en een actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten en de 

balans van baten en lasten met toelichting van het afgelopen jaar: zie jaarverslag




