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Jaarverslag Overal 2010
Overal begint 2010 nog in zalige onwetendheid over de toekomst en de
veranderingen daarmee verbonden. We weten wel dat we in een jubileumjaar
zijn aangekomen en dat we deze zaak en formule nu al 35 jaar met succes
overeind houden. Natuurlijk wel met pieken en dalen.
We werden al vroeg in het jaar geconfronteerd met de kwetsbaarheid van de
menselijke gezondheid toen twee van onze medewerkers vlak na elkaar
moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. De een vanwege een
hartinfarct, de ander vanwege darmkanker. Beiden zijn hersteld. Meerdere
medewerkers werden dit jaar voor langere of kortere tijd uitgeschakeld door
variërende lichamelijke dan wel geestelijke ongemakken.
Van twee medewerkers namen we afscheid omdat ze een stap vooruit of
terug deden in het maatschappelijk verkeer. Dit zorgde alles bij elkaar voor
verrassende combinaties op de werkvloer en veel gepuzzel om alles min of
meer gedaan te krijgen.
We hadden dringend behoefte aan meer personeel en kregen vooral in de
tweede helft van het jaar een flink aanbod van goed gemotiveerde vrijwilligers
die vaak getroffen waren door ontslag en graag wat om handen wilden
hebben. We moesten er zelfs even de rem op zetten omdat onze
begeleidingscapaciteit op raakte. Wel een weelde en wellicht volgend jaar
niet ten overvloede gezien de ontwikkelingen rond de loonsubsidies.
We creëerden ook een nieuwe functie, die van secretarieel medewerker en
dat had weer alles te maken met het probleem van snel wisselende
combinaties in ons dagelijks bestuur, de coördinatiegroep. Uiteindelijk werd
dit orgaan opgeheven en vervangen door het werkoverleg dat sindsdien de
dagelijkse gang van zaken met elkaar bespreekt en het werk verdeelt. Tot nu
toe functioneert dit beter. Het secretariaat ordent de informatie en het archief
en notuleert.
Overal bood dit jaar ook twee keer een week maatschappelijke stage aan
totaal vier scholieren. Behalve dat ze nu een beter idee hebben van wat er
allemaal komt kijken bij het runnen van een organisatie als deze, waren ze
vooral verbaasd over de grote hoeveelheid bezoekers en het nog immer
immense aanbod van overcomplete goederen.
Even leek het er nog op dat de spoeling dunner zou worden toen er korte tijd
sprake was van een grote weggeefwinkel met werkplaats op het
bedrijventerrein bij de Tarweweg maar dat werd afgeblazen. Nijmegen kreeg
er wel een ideëel kringloopwinkeltje bij van Terre des Hommes. Prima zaak.
Nu we de laatste jaren ook in onze eigen achtertuin de gevolgen van de
klimaatsverandering zien, zo is het vaak een flink deel van de lente erg
droog, lieten we twee pulsen slaan om grondwater op te pompen. Er werd
wel heel veel leidingwater gebruikt. Eerst werd er een simpele handpomp
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neergezet, leuk voor klein werk maar al snel bleek er behoefte te zijn aan een
minder arbeidsintensief alternatief en werd op de tweede puls een elektrische
pomp aangesloten met bescheiden capaciteit en elektriciteitsverbruik.
Stichting Gast timmerde verder aan de weg en zette een tunnelkas in de
achtertuin om de groente en fruitteelt op voorsprong te brengen en
verkochten later op de Music Meeting met succes de hierin opgekweekte
plantjes. Ook zij zien zich genoodzaakt actiever fondsen te werven en
creatiever te opereren nu vluchtelingen vooral als kostenpost worden gezien
en de bezuinigingen het hardst toeslaan aan de onderkant van de
maatschappij. En dat in een jaar waarin zij 10 jaar bestaan en helaas nog
steeds nodig zijn.
Overal kreeg van de bezuinigingen vlak voor de zomer een proeve in de vorm
van een gemeentelijke brief die de afbouw van de subsidiebanen
aankondigde.
Maar eerst vierden we gezellige feesten in de tuin: 1 ter gelegenheid van 10
jaar Gast en 1 als afsluiting van het seizoen voor onszelf. Dat was dan wel
tussen de ravage die in die week werd aangericht door een zeldzame
zomerstorm die onze pergola en de Kaardenbol – vitrine tot splinters en
scherven reduceerde. Maar dat mocht de pret niet drukken en we genoten
van de drank en spijzen terwijl de kindertjes in het net binnengekomen
familiezwembad rond plensden.
Na de vakantie kwam de 35 jaar jubileumfeestmachine op stoom terwijl we
ook nog actie voerden tegen de bezuinigingen en veel nieuw volk
binnenhaalden. De uitzendingen op TVNijmegen1 en de artikelen in diverse
bladen verhoogden onze naamsbekendheid en lieten nieuw publiek kennis
maken met de oudste ideële kringloopwinkel in Nijmegen en omgeving. Dat
publiek tekende hier in 1 week maar liefst 1124 keer de petitie die Overal uit
protest tegen de bezuinigingen door heel Nijmegen liet rondgaan via andere
getroffen organisaties die onder Wijkwerk opereren. Dat leverde nog eens
enkele duizenden handtekeningen op. Overal sprak ook in de
commissievergadering met zo'n 80 andere clubs wat een historisch lange
zitting opleverde. Dat nam helaas niet weg dat de gemeente er toch voor
koos het gesubsidieerde werk de nek om te draaien. In samenwerking met
het bestuur werkte Overal in het najaar al aan scenario's voor de toekomst en
het opvangen van de gevolgen voor het personeel dat in 2012 haar werk ziet
verdampen.
Daartussendoor waren we ook nog getuige van een groot persoonlijk drama
toen in oktober de partner van één van onze medewerkers het leven
vroegtijdig gedag moest zeggen daarbij ook 2 kinderen achterlatend. Het fruit
het afgelopen najaar was zuur.
Gelukkig had de organisatie van het feest zich hierin overeind gehouden en
werd het 6 november gezellig druk op de Bredestraat. De symbolische entree
van 35 cent werd in veelvouden neergelegd en met ruim 200 bezoekers
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genoten we van de vele muzikale en theatrale optredens en heerlijke hapjes
van Wereldvrouwen en 35 zonnebloemen. We kregen hulp van onze
partnerorganisatie Bona Baana en van de jonge honden van de Onderbroek.
Het beste feest sinds 10 jaar hoewel we helaas veel oud medewerkers niet
meer konden achterhalen. Doen we over 5 jaar wel. Inshallah.
De winter viel vroeg en bracht door sneeuw en ijs de nodige rust in de tent.
Mensen kwamen minder brengen en onze bus liet het na 10 jaar net voor het
Kerstreces afweten. Met een huurbus en later met de door stg. Stern aan ons
beschikbaar gestelde bus (waarvoor dank) maakten we het jaar vol. We
waren ook getuige van het ten grave dragen van Unitas dat net de 35 jaar
niet haalde. Hun doorstart met de Volharding doet bij Overal de hoop
ontstaan dat wij er ook wel doorheen trekken.
Vooruit, nog even een kerstborrel en dan in 2011 op zoek naar het antwoord
op de actuele crisisvragen.
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WI OSO, Suriname: Iedereen telt mee
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Projectondersteuning 2010
Overzicht Buitenland
Partnerorganisatie /
contact

Project

Stichting Mandioca

Bijenproject: opnieuw introduceren van bijenteelt
bij de Xavante indianen in Brazilië.1

500

Masanafu Child and Family Support, Uganda
heeft een trainingscentrum voor jongeren en
organiseert landbouwprojecten. Overal droeg bij
in een project voor de watervoorziening.

7.000

Bona Baana/ MCAFS

Amaidhi
Piet Willem Chevalier / F.J.J.
Ogg
Marleen Masclee
Stg. vrienden van Wi Oso

Bona Baana / TEMAK

Bedrag

Karanulaya deel 3, laatste deel van langer
lopend emancipatieproject in Chennai, India

10.000

Wind Power for Mali: opzetten van
(zelfvoorzienende) windmolenproductie in Mali
met lokale middelen en mensen.

5.000

Maryama Barry, hulp bij de bouw van een
basisschool in Solabougouda, Mali

8.800

Bouw van een plantenkas als onderdeel van een
leer-werk project voor gehandicapte jongeren in
Suriname

7.458

Piggery project: stelt kansarme vrouwen in
Uganda in staat in eigen onderhoud te voorzien
middels varkenshouderij

5.280

Bona Baane / TEMAK

Bouw waterkiosk2

Stichting Shyamgonj
Bangladesh

Multifunctioneel gebouw, dat kan worden
gebruikt voor computer- en naaicursussen voor
vrouwen en als opslagruimte voor kleine
handelaren , in Bangla Desh regio Shyamgonj

680

TOTAAL BUITENLAND

5.000
49.718

Voor uitgebreidere inhoudelijke info op onze site op de projectenpagina, kijk op http://overal.org/?page_id=23

1 In jaarverslag 2009 al genoemd in projecten-overzicht, maar niet in begroting 2009 meegerekend. Bedrag nu
meegeteld in financiële paragraaf 2010.
2 Aanvulling op inzamelingsactie van Bona Baana voor waterkiosk voor TEMAK
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Overzicht Binnenland
Giften:
Project

Bedrag

Ontwapen! Demonstratie tegen opslag kernwapens in Volkel

100

Utrecht voor Palestina Publiciteit en activiteiten (onderdeel landelijk Palestina
Kommitee)

300

Nederland bekent kleur: actiebijeenkomst ter viering van anti-racisme dag VN 213 en manifestatie op de Dam: Rhythm against Racism

500

Campagne tegen bouw detentiecentrum Schiphol

70

Uitgave nep-Volkskrant met 'ander' nieuws

1.000

Demonstratie tegen het kraakverbod in Nijmegen

150

Stg. Gast: PR-materiaal over debat-avond en collecte

300

Anti Fascistische Actie: zwartboek over schending demonstratierecht

100

KAN (Klimaat Actie Nijmegen): acties voor het stoppen van steenkolencentrales

150

Tuinkas voor stg. Gast

672

Solidariteitsbijdragen:
Stg. En Route: kookclub voor minder gesitueerden, reïntegratieproject voor
jongeren met verslavingsproblemen

200

Stg. Besnur: voorlichting over gemeenteraadsverkiezingen aan Koerden en
viering Koerdisch nieuwjaar

200

Proceskosten Vrijplaats Koppenhinksteeg

200

Vereniging Doorbraak en Burundese organisatie geven info over
vluchtelingenbeleid / positie Burundese vluchtelingen in Nederland

200

Stg. 138 A. Juridisch collectief in nieuwe kraakwetgeving

200

Stg. DocuCongo ondersteunt Congolese asielzoekers in het bewijzen van hun
vluchtverhaal

200

TOTAAL BINNENLAND

4.542
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Women Power : de kracht van vrouwen in Chennai, India
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Overzicht projectondersteuning laatste 5 jaar
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3 in 2007 vanwege noodgedwongen reservering voor de renovatiekosten was er een tijdelijke stop in ondersteuning buitenland.
Direct daarna konden we door goede resultaten de ondersteuning weer hervatten.
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Balans
AKTIVA
Duurzame aktiva:
Grond
Bedrijfspand
Inventaris
Groot onderhoud
Vervoermiddelen
Totaal Duurzame aktiva:

€ 29.713,00
€ 470.898,00
€ 2.033,00
€ 236.083,00
€ 10.396,00

Liquide middelen
Kruisposten
Totaal Vlottende aktiva:

€ 119.046,00
€ 658,00

€ 749.123,00

Vlottende aktiva:

€ 119.704,00
€ 868.827,00

Totaal aktiva
PASSIVA
Afschrijvingen:
Bedrijfspand, 5%
Inventaris, 25%
Groot onderhoud 20%
Vervoermiddelen 25%
Totaal Afschrijvingen:

€ 435.043,00
€ 2.033,00
€ 29.247,00
€ 10.396,00
€ 476.719,00

Transitorische passiva:
BTW 4e kwartaal
Administratiekosten
BTW suppletie
Totaal transitorische passiva

€ 3.004,00
€ 150,00
€ 79,00-

Vreemd vermogen
Eigen vermogen 31-12-2010

€€ 389.033,00

€ 3.075,00

€ 389.033,00
Totaal passiva

€ 868.827,00
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Mariama Barry, Mali: Scholing is de basis
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Verlies- en winstrekening
OPBRENGSTEN:
Verkoop boeken
Verkoop
Giften
Rente
Subsidie zonnepanelen
Totaal opbrengsten

€ 21.816,00
€ 87.969,00
€ 2.450,00
€ 1.076,00
€ 917,00

Vervoer:
Administratie:
Publiciteit:
Huisvesting:
Onderhoud:
Personeel
Huishoudelijk:
Afschrijvingen:

€ 2.892,00
€ 6.298,00
€ 1.369,00
€ 13.088,00
€ 9.677,00
€ 2.848,00
€ 1.906,00
€ 11.563,00

Projectondersteuning

€ 54.260,00

€ 114.228,00

KOSTEN:

Totale kosten
Resultaat 2010
Eigen vermogen op 1-1-2010
Resultaat 2010
Eigenvermogen op 31-12-2010

€ 103.901,00
€ 10.327,00

€ 378.706,00
€ 10.327,00
€ 389.033,00
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Specificatie verlies- en winstrekening
Vervoer:
Brandstof
Reperatie en onderhoud
Belasting
Verzekering
Reiskostenvergoeding
Bonnen
Huur bus
Totaal Vervoer:

€ 712,00
€ 195,00
€ 404,00
€ 750,00
€ 270,00
€ 195,00
€ 366,00

Telefoon
Kantoorartikelen
Lidmaatschappen
Abonnementen
Internet
UPC
Alarmcentrale
Verzekeringen
Administratiekosten
Totaal Administratie:

€ 1.163,00
€ 189,00
€ 215,00
€ 258,00
€ 302,00
€ 170,00
€ 772,00
€ 2.931,00
€ 298,00

Advertenties
Totaal Publiciteit:

€ 1.369,00

Gas, water, stroom
Belasting
Verzekeringen
Totaal Huisvesting:

€ 4.442,00
€ 6.734,00
€ 1.912,00

Pand
Tuin
Electronica
Totaal Onderhoud:

€ 8.573,00
€ 1.031,00
€ 73,00

Activiteiten / feesten
Advies J.V.S.
Totaal Personeel

€ 2.698,00
€ 150,00

Diversen
Totaal Huishoudelijk:

€ 1.906,00

€ 2.892,00

Administratie:

€ 6.298,00

Publiciteit:
€ 1.369,00

Huisvesting:

€ 13.088,00

Onderhoud:

€ 9.677,00

Personeel

€ 2.848,00

Huishoudelijk:
€ 1.906,00

Afschrijvingen:
Pand
€Groot onderhoud € 11.563,00
Totaal Afschrijvingen:

€ 11.563,00
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