
Langzaam maar zeker

(we zijn al 40 !)

Jaarverslag stichting Overal 2015



Inhoud:

2 – wat gebeurde er dit jaar?

3 – overzicht ondersteunde projecten

4 – overzichten van de laatste 5 jaar

5 – wereldkaart Overal Projecten

6 – de centen: balans, verlies- en winstrekening en specificatie verlies- en winstrekening

Tekst & opmaak: Toin
Cijfers: Marly

Jaarverslag stichting Overal 2015 1 / 10



Wat gebeurde er in 2015?

Stichting Overal werd 40! 
Met recht de oudste ideële kringloopwinkel van Nijmegen en omgeving! 
Reden voor een groot feest natuurlijk. Maar net op het moment suprème was er sprake van flinke 
personeelstekorten. Ook leek het ons leuker om het feest niet in de herfst te houden, maar te 
bewaren voor het jaar daarop, met lekker weer. In het eerstvolgende jaarverslag meer hierover.

Verder was het jaar 2015 vooral het jaar van een nieuw begin: 2014 was geëindigd met stagnatie en 
moeilijke bestuurbaarheid. Het algemeen bestuur nam zijn verantwoordelijkheid door een dagelijks 
bestuur in te stellen om te zorgen voor een goede continuïteit, in de hoop dat hiermee een nieuwe 
start kon worden ingeluid.

Het nieuwe DB van 7 mensen werd met vrijwel algemene stemmen verwelkomd, en verzette flink 
wat werk. Veel tijd ging zitten in bemiddelende gesprekken en pogingen de problemen in de 
onderlinge relaties op te lossen. Daardoor bleven veel praktische zaken onopgelost. Ook was er het 
hele jaar door een gebrek aan mensen voor diverse taken, en verliep de communicatie tussen het 
dagelijks bestuur en de rest van de vrijwilligers niet als gewenst. Uiteindelijk besloten enkele DB 
leden niet meer door te gaan, en bereikte Overal het eind van het jaar met een sterk uitgedund 
dagelijks bestuur.

Ook voor diverse taken was er een tekort aan mensen. De ondersteuning van projecten liep flink 
achter, we konden lang niet het geplande budget uitgeven omdat er te weinig menskracht was om de
grote berg aanvragen te beoordelen. (Het overschot is aan de begroting van 2016 toegevoegd, 
waardoor er in dat jaar gelukkig weer ruim is gedoneerd; zie jaarverslag 2016 en de website)

Intussen ging het werk in en om de winkel gelukkig wel gewoon door, met name door de inzet en 
vasthoudendheid van alle Overallers, oude en nieuwe. 

Daardoor konden we toch met vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet zien. Meer daarover in het 
volgende jaarverslag.
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Overzicht projectondersteuning 2015

Buitenlandse projecten

Stichting Bantan Woro: werkgelegenheidsproject in Senegal € 2.475

Stichting Sanjuna: Gemeenschapsschool in Empada, Guinee-Bissau € 10.000

Bona Baana / Care For Others: Bouw schoollokalen € 10.000

Beautiful Kidz Namibia: cursussen voor zwangeren en jonge moeders € 1.200

Wings Of A Brighter Future: bouw van Early Childhood Development Centers € 6.000

Totaal Buitenland € 29.675

Binnenlandse projecten

Februari: Ieder1Gelijk: theater-met-nagesprek over antisemitisme en 
islamofobie

€ 500

Maart: stg,. Single Super Mom: interactieve website om elkaar te ondersteunen € 200

Juli: Vredesweek € 500

Juli: Basta verdubbeling opbrengst € 1.621

November: Doorbraak: Nijmegen Gastvrij € 500

November: COC € 500

December: Grens europa Project € 250

December: Ieder1Gelijk: Gastlessen vooroordelen & discriminatie € 500

Totaal binnenland € 4.571

Ondersteuning in natura

Actie Schoenendoos (zie ook eerdere jaarverslagen, o.a. 2012)

Iriszorg: dekbedden en slaapzakken voor daklozen

Help Gambia Helpen: restanten kleding

Stg Gast: kleding voor vluchtelingen
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Overzichten laatste 5 jaar
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Onze projecten vanaf 2010

Een nieuw onderdeel op onze website is de Google Maps- kaart waarop alonze projecten (sinds 
2010) staan aangegeven op een kaart van de wereld. De kaart is te zien op onze projectenpagina, 
maar als je dit jaarverslag online leest kun je ook op onderstaande afbeelding klikken om naar de 
“live” kaart te gaan.
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https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1TchTFb5De-4Aq7AXX9BqO-Lnulg&hl=nl&ll=16.309934803677987%2C17.466893949999985&z=2


Balans
AKTIVA
Duurzame aktiva:

Grond  € 29.713,00 
Bedrijfspand  € 470.898,00 
Inventaris  € 2.033,00 
Groot onderhoud  € 236.083,00 
Vervoermiddelen  € 8.001,00 
Totaal Duurzame aktiva:  € 746.728,00 

Vlottende aktiva:
Liquide middelen  € 96.141,00 
Kruisposten
Totaal Vlottende aktiva:  € 96.141,00 

Totaal aktiva  € 842.869,00 

PASSIVA

Afschrijvingen:
Bedrijfspand, 5%  € 435.043,00 
Inventaris, 25%  € 2.033,00 
Groot onderhoud 20%  € 88.268,00 
Vervoermiddelen 25%  € 8.001,00 
Totaal Afschrijvingen:  € 533.345,00 

Transitorische passiva:
BTW 4e kwartaal  € 3.282,00 
Project  € 6.000,00 
Advies jaarverslag  € 150,00 
BTW suppletie
Totaal transitorische passiva  € 9.432,00 

Vreemd vermogen  € -  € - 
Eigen vermogen 31-12-2015  € 300.092,00 

 € 300.092,00 

Totaal passiva  € 842.869,00 

Jaarverslag stichting Overal 2015 6 / 10



Verlies- en winstrekening

OPBRENGSTEN:
Verkoop  € 75.893,00 
Verkoop boeken  € 20.917,00 
Giften  € 1.590,00 
Rente  € 1.084,00 
Subsidie zonnepanelen  € 740,00 
Oud ijzer  € 655,00 
Oud papier  € 518,00 

Totaal opbrengsten  € 101.397,00 

KOSTEN:
Vervoer:  € 2.164,00 
Administratie:  € 6.276,00 
Publiciteit:  € 1.885,00 
Huisvesting:  € 13.649,00 
Onderhoud:  € 17.512,00 
Personeel  € 10.442,00 
Afschrijvingen:  € 13.404,00 
Projectondersteuning  € 34.246,00 

Correctie / retour voorgaande jaren  € - 

Totale kosten  € 99.578,00 

Resultaat 2015  € 1.819,00 

Eigen vermogen op 
1-1-2015  € 298.273,00 
Resultaat 2015  € 1.819,00 
Eigen vermogen op 
31-12-2015  € 300.092,00 
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Specificatie verlies- en winstrekening
Vervoer:

Brandstof  € 567,00 
Reparatie en onderhoud  € 456,00 
Belasting  € 459,00 
Verzekering  € 590,00 
Totaal Vervoer:  € 2.072,00 

Administratie:
Telefoon  € 914,00 
Kantoorartikelen  € 98,00 
Abonnementen  € 339,00 
Internet  € 790,00 
UPC  € 185,00 
Alarmcentrale  € 1.275,00 
Verzekeringen  € 2.239,00 
Administratiekosten  € 436,00 
Totaal Administratie:  € 6.276,00 

Publiciteit:
Advertenties  € 1.771,00 
Flyers  € 31,00 
Reclamebord SV Nijmegen  € 83,00 
Totaal Publiciteit:  € 1.885,00 

Huisvesting:
Gas, water, stroom  € 2.980,00 
Belasting  € 8.222,00 
Verzekeringen  € 2.447,00 
Totaal Huisvesting:  € 13.649,00 

Onderhoud:
Pand  € 14.671,00 
Tuin  € 2.660,00 
Electronica  € 22,00 
Restafval (SITA)  € 159,00 
Totaal Onderhoud:  € 17.512,00 

Personeel
Activiteiten / feesten  € 3.594,00 
Koffie, brood etc.  € 3.484,00 
Reiskostenvergoedingen  € 889,00 
Cadeaubonnen  € 655,00 
Vergadercoach  € 1.596,00 
Advies jaarverslag  € 150,00 
Werkschoenen  € 74,00 
Totaal Personeel  € 10.442,00 

Afschrijvingen:
Pand  € - 
Groot onderhoud  € 11.804,00 
Vervoermiddelen  € 1.600,00 
Totaal Afschrijvingen:  € 13.404,00 
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