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Sociaal jaarverslag
Het heeft even geduurd, maar bij deze dan toch: het jaarverslag van Stichting
Overal over het jaar 2012.
Afscheid van de ID'ers
In het vorige jaarverslag werd het al aangekondigd. Het jaar 2012 zou
grotendeels in het teken staan van een grote verandering, en zou veel stof
doen opwaaien: het noodgedwongen afscheid van onze betaalde krachten, en
de terugkeer naar de oorsprong van Overal: een stichting voor en door
maatschappelijk betrokken vrijwilligers. Al in 2011, maar in verhevigde mate in
de eerste helft van 2012 werd er koortsachtig gezocht naar een antwoord op
het “gat” dat vanaf de zomerstop in de aanwezigheid van menskracht, kennis
en ervaring zou ontstaan. Een rekensom leerde dat er in het begin van 2012
sprake was van 224 uur per week aan betaalde uren, tegen 208 uren door
vrijwilligers. Voorwaar een pittige uitdaging! Er werd stevig geworven en de
vertrekkende ID'ers begonnen nieuwe mensen in te werken op de plekken die
door hen verlaten zouden worden. Sommigen begonnen al in januari met de
overheveling van taken en verantwoordelijkheden. Hier en daar leidden al deze
veranderingen tot verwarring, onrust en met enige regelmaat tot fricties,
bijvoorbeeld over de afwikkeling van de ontslagprocedure zoals voorgesteld
door het bestuur. Zo wordt op enig moment besloten om met twee
ontslagbegeleiders te gaan werken terwijl één meer voor de hand ligt, en zowel
overleg als geld scheelt. Later is men daarop teruggekomen. Al doende leert
men, zeg maar... Voor deze taak werd uiteindelijk Yuksie aangezocht, die
daarvoor zojuist de opleiding had gevolgd, en die op deze manier het geleerde
meteen in de praktijk kon brengen. Iets wat ze uitstekend gedaan heeft.
Het officiële afscheid kwam in de vergadering van de Stichtingsraad op 6 juli.
Namens het bestuur richtte Kees het woord tot elke vertrekkende medewerker
persoonlijk, en gaf een scherpe typering van elk van hen. Het bestuur op
afstand bleek goed op de hoogte!
De organisatie
Ook de organisatie zelf is onder handen genomen. Overleg- en beslisstructuren
werden tegen het licht gehouden, en Toon is bereid gevonden om in het
bestuur plaats te nemen, als extra vertegenwoordiger van de vrijwilligers op de
werkvloer. Het in 2011 in het leven geroepen secretariaat werd verder
opgetuigd. Carla kreeg ondersteuning van Corry en samen brachten ze lijn in
de administratieve processen, en werd het kantoortje omgetoverd tot een
nette, overzichtelijke werkruimte. ID'er Luna, die voorheen de secretariële
taken op zich nam, constateerde dat het goed ging, en kon zich ook hier met
een gerust hart terugtrekken.
Basta
De stichting Basta kampte in 2012 met vergelijkbare personele perikelen. Er
werd in de loop van dit jaar dan ook vanuit Basta geopperd om de
samenwerking te intensiveren. Zelfs is er even gesproken over een fusie. Dit
kwam er niet van. Uiteindelijk is het bij een innige samenwerking gebleven.
Het pand
Ook het pand had in 2012 weer het nodige onderhoud nodig. Na alle
grootscheepse verbouwingen van de afgelopen jaren was dit jaar het
sedumdak aan de beurt. De grote oppervlakte gras was aan het schuiven
gegaan en moest daarom vervangen worden. Een oplossing werd gevonden in
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het aanbrengen van kleinere stukken gras in kratjes. In de loop van het jaar
bleek ook de verwarmingsketel aan vervanging toe te zijn. Dus de
portemonnee werd weer getrokken.
Door het steeds groter wordende vrijwilligersbestand werd tegen de zomer de
situatie in de rokersruimte steeds nijpender. Steeds vaker hing men daar “met
de benen buiten” en er werd al gesproken over uitbreiding met het ernaast
gelegen kantoortje. Met de zomer in zicht, en het lonkende perspectief van
open deuren en de tuin, werden (gelukkig voor het secretariaat) de kapers
voorlopig van de kust, en op afstand gehouden.
Brandbrief
Op 3 februari kwam er een brief binnen van de brandweer. De brandveiligheid
was in het geding. In januari was er een controle geweest, en de
brandveiligheid onvoldoende bevonden. Dat was even schrikken, want in 2010
was de situatie nog goed bevonden, en sindsdien was er toch niets wezenlijks
veranderd. In de diverse contacten met de brandweer die volgden konden dan
ook zonder grote aanpassingen de plooien glad worden gestreken, en werd er
bovendien toestemming gekregen om het maximale aantal toegestane
aanwezigen te verhogen van 150 tot 200.
Windmolenproject
In 2011 was er al druk aan gewerkt: onze eigen windmolen. En hoewel de
gemeente al duidelijk had gemaakt dat ze het bouwwerk zonder vergunning
niet zouden gedogen, was er in alle enthousiasme weinig aandacht aan
besteed. In 2012 kwam de kater: In een gesprek met de gemeente in april
bleek dat een eenvoudige vergunningaanvraag niet voldoende zou zijn. De
molen zou 14 meter hoog worden, en dat was ruim boven de 10 meter, die
binnen het huidige bestemmingsplan was toegestaan. Kon dat
bestemmingsplan dan niet gewijzigd worden? Jazeker, start maar een
procedure op. Kosten: € 16.000,-. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Een
herbezinning volgde. Nagedacht werd over een aangepaste molen. Zou hij iets
lager kunnen worden, of misschien op een andere plek gebouwd kunnen
worden? Het project stagneerde. Het lijkt een kwestie van lange adem te
worden. Hopelijk komt van uitstel geen afstel. We zullen zien.
Werk aan de winkel
En werd er ook nog gewerkt dit jaar? Hoe zat het dit jaar met de core-business
van de Stichting Overal? Natuurlijk werd er weer volop met oude spullen
gesjouwd. En ondanks alles werd er een mooi resultaat geboekt. Kijk maar
verderop in dit jaarverslag. De stijgende lijn in de projectondersteuning is ook
dit jaar weer doorgezet, en de prognose voor 2013 is onveranderd goed.
Hierover meer in het volgend jaarverslag. Eens zien hoe het eruit ziet als het
stof neergedwarreld is.
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Een project in 2012: “Geef een koe”
Stg Overal ondersteunde dit jaar (2012) het project “geef een koe” voor een bedrag van
6000 euro. Daarmee werden 10 koeien aangeschaft.
Omschrijving:
In Kyrgyzstan wordt door de Nederlandse organisatie geefeenkoe.nl, in samenwerking
met de plaatselijke organisatie “Nur Bala”, gewerkt aan het verbeteren van de
levensstandaard van kinderen met een beperking. Dit gebeurt door het onder strikte
voorwaarden schenken van een melkkoe aan met zorg geselecteerde gezinnen.
De koeien
Sinds het begin van
het project in 2005
zijn er bijna 200
koeien aangeschaft.
Op de site van
geefeenkoe.nl staat
de lijst met namen
van koeien die tot nu
toe zijn gekocht.
Van elke koe is
informatie te vinden
over de koe, de donateur en het gezin of centrum waar de koe geplaatst is te lezen.
Wil(t) u/jij meehelpen? Dat kan! Er zijn nog veel gezinnen die hulp kunnen gebruiken.

Neem contact op met geefeenkoe.nl om te horen hoe ook jij/u een (deel van een) koe
bij elkaar kunt sparen. Een 'hele' koe kost € 600,

>>> kijk op www.geefeenkoe.nl
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Overzicht binnenlandse projecten
Utrecht: Grauw Recht
ondersteuning voor een groep somalische vluchtelingen bij protest in
Ter Apel( tentenkamp) nadat deze in Vught uit de opvang zijn gezet.

170,-

Arnhem: Milieudefensie
Dag van de AARDE in park Sonsbeek. Onderdeel van wereld wijde
campagne “Earth Day.”

500,-

Nijmegen:Vrouwen voor vrede
Intercultureel Vredesfeest in wijkcentrum Titus Brandsma.

500,-

Leiden
Actie en publiciteitsmateriaal rond thema's crisis, migratie en
racisme.

400,-

Utrecht: STIL
bijdrage in proceskosten asielzoekers Ter Apel.

500,-

A'dam: Boats for People
Campagne tegen het verdrinken van 10.000-en vluchtelingen bij het
oversteken van de Middellandse Zee.

700,-

Deventer: Doorbraak
steuncampagne tentenkamp vluchtelingen.

500,-

Nijmegen: Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen
uitgeprocedeerde vrouwen worden tijdelijk opgevangen, weerbaar
gemaakt en gestimuleerd met eigen vaardigheden een bescheiden
inkomen te vergaren om zichzelf te onderhouden.

1000,-

Nijmegen: Roze Huis
nieuwe ontmoetingsplek voor homoseksuelen en transgenders in
plaats van Villa Lila.

500,-

Nijmegen: Repaircafé Oud Burgeren Gasthuis
geld voor publiciteit om mensen erop te wijzen dat ze hier gratis en
met deskundige hulp hun kapotte apparaten,kleding e.d zelf kunnen
repareren.

250,-

Landelijk:
Volkskrantpersiflage op het dagelijks nieuws met een vrolijker kijk op
de wereld en Nederland die landelijk op stations werd verspreid in
een oplage van 130.000 stuks.
Subtotaal ondersteuning Nederland

1000,6020,-

Solidariteitsbijdragen
(geven we aan op zich goede acties en projecten die niet helemaal voldoen aan
onze criteria)
Utrecht:
Internationale Anti-Kapitalistische Actiedag tegen de graaicultuur.

200,-

Leiden: Doorbraak
discussiebijeenkomsten over afbraak sociale zekerheid.

200,-

www.overal.org
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Rotterdam: Stichting En Route
kookproject uitgevoerd door jongeren sociaal zwakkere posities ten
behoeve van ouderen in woon/zorgcentrum.

200,-

Wageningen: Stichting Kledingbank Wageningen
voedselbank maar dan met kleding.

200,-

Utrecht: Vluchtelingen op straat
campagne voor een oplossing voor Somalische vluchtelingen op
straat.

200,-

Den Haag: Stichting Jeugdwerk
viering vrouwendag met meerdere nationaliteiten.

200,-

Subotaal solidariteitsbijdragen:
Totaal ondersteuning Nederland:

1200,7220,-

Ondersteuning in natura
In 2012 hebben we net als in voorgaande jaren een aantal projecten met
goederen (niet met geld) ondersteund.
• Senegal: veel kleine huishoudelijke spullen, speelgoed en naaimachines
• Actie Schoenendoos: veel klein speelgoed voor kinderen in diverse
landen
• Gambia: kleren voor armen in Gambia en vodden waarvan in Beuningen
poetsdoeken worden gemaakt, waarvan vervolgens de opbrengst naar
Gambia gaat
• Polen, Roemenië en Bulgarije: speelgoed voor weeshuizen
• Stichting Iriszorg: dekens en slaapzakken voor daklozen
• Bookcrossing: Veel boeken gingen naar Bookcrossing, een internationaal
initiatief van lezers die het lezen en het hergebruik van boeken willen
stimuleren door boeken achter te laten op openbare plaatsen
... en diverse andere kleine giften
P.M.:
In 2012 zijn we ook zelf met een “binnenlands project” gestart : onze
windmolen! Daar hebben we, in februari en april, een bedrag van in totaal €
1512,- in geïnvesteerd (zie ook het financiële verslag).
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Een project in 2012: Opknappen van het Social
Support Centre in Amman, Jordanië
Het Social Support Center (SSC) in Amman is een centrum dat alternatieve onderwijsvormen en
counseling biedt aan kinderen die voortijdig de school hebben verlaten en in plaats daarvan
werken. Het bevindt zich in Oost Amman, waar veel kinderen werk verrichten in ambachtelijke
werkplaatsen, garages en de bouw, of op straat kauwgom en sigaretten verkopen, auto’s wassen
of bedelen. Meisjes doen meestal huishoudelijk werk en worden vaak erg in hun bewegingsvrijheid
beperkt. Het meeste werk dat kinderen doen is schadelijk voor hun ontwikkeling of gezondheid en
valt daarmee onder de categorie “kinderarbeid”
Jordanië telt ongeveer 33.000 kinderarbeiders (telling 2007). Dit hoge aantal is vooral het gevolg
van de economische crisis die
vooral de arme gezinnen treft en
het falende onderwijssysteem. De
kwaliteit van het onderwijs op de
meeste openbare scholen laat te
wensen over, er is veel geweld
tussen en tegen de leerlingen en
doorgaans zijn de scholen niet
uitgerust voor kinderen die door
hun kwetsbare achtergrond
speciale behoeften hebben. Het
gevolg is dat ze voortijdig afhaken
en in werk terechtkomen.
Het SSC biedt momenteel
alternatief onderwijs aan zo’n 500
kinderen tussen de 12 en de 18
jaar.
Dit houdt in dat ze 3 cycli van 8 maanden participatief basisonderwijs krijgen aangeboden,
waarna ze toegang krijgen tot vaktechnische opleidingen. Ze worden zo geschoolde
vakkrachten, waarmee de armoede cyclus die door kinderarbeid in stand wordt gehouden wordt
doorbroken. Naast de gewone vakken zoals Arabisch, Engels en rekenen besteedt het SSC veel
aandacht aan sociale vaardigheden,
het opbouwen van zelfvertrouwen,
creatieve vakken en een oriëntatie op
het beroepsleven.
Het centrum is erg aan het uitbreiden en
hoopt in het komende jaar plaats te
kunnen bieden aan het dubbele aantal
kinderen. Op het terrein van het centrum
staan een paar werkplaatsen die worden
omgebouwd tot klaslokalen.
Wat er op dit moment ontbreekt is een
ruimte waar de kinderen kunnen
verblijven in de pauzes en als ze op
school aankomen. Vooral op de
momenten waarop de klassen uitgaan is
het een drukte van jewelste en lopen de
gemoederen vaak op, gewoon omdat er
geen ruimte is waar de kinderen kunnen
ontspannen.
De steun van Overal biedt hiervoor uitkomst: met het geld kan een loods worden opgeknapt waar
de kinderen kunnen pingpongen en tafelvoetballen. De foto boven laat zien hoe de loods er op
dit moment uit ziet. Het plan is om de muren verder op te trekken, de vloer te betegelen, deuren
en ramen te maken en natuurlijk om het geheel met verf mooi af te werken.
Namens de jeugd van OostAmman hartelijk dank!

www.overal.org
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Overzicht buitenlandse projecten 2012
Partner
Geef een koe
Saskia Brand
FAC
Beautiful Kidz Namibia
Amaidhi
Holanda pro Cuba
Mucolim Eindhoven
Bona Baana
SSNM
Obonto Z. Afrika
SUBA Kenia
Zenji Zanzibar
Stg Samay
Circuskabel Argentinië
SSC Jordanië

Project
Geef een koe (Kirgizië)
SSC Jordanië
Future for African Children
Aanvullend voor de scholen
Pavement Dwellers Project
Microkrediet-project in Cuba
Mucolim Kinshasa
Mc Cafs Toolkits
Vista Allegra(duurzame
landbouw)
scholing, tuin, landbouw, hygiëne
etc in regio in deelstaat Trans Kei
Tomatenkas voor school in Kenia
Uitbreiding van recyclewerkplaats
op Zanzibar
Zonnelampen en bomen Bolivia
Workshops circus en training in
Argentinië
Tweede tranche na verzoek om
extra ondersteuning, zie boven

Bedrag
€ 6.000
€ 5.000
€ 10.000
€ 500
€ 10.000
€ 2.000
€ 4.000
€ 6.500
€ 11.634
€ 10.000
€ 6.080

Totaal ondersteuning buitenland:

€ 5.000
€ 6.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 92.714

Kijk op onze site voor meer informatie: www.overal.org
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Grafiek laatste 5 jaar ondersteuning
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Balans
AKTIVA
Duurzame aktiva:
Grond
Bedrijfspand
Inventaris
Groot onderhoud
Vervoermiddelen

€ 29.713
€ 470.898
€ 2.033
€ 236.083
€ 8.001

Totaal Duurzame aktiva:

€ 746.728

Vlottende aktiva:
Liquide middelen

€ 90.303

Totaal Vlottende aktiva:

€ 90.303

Totaal aktiva

€ 837.031

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

€ 435.043
€ 2.033
€ 52.855
€ 3.201

Totaal Afschrijvingen:

€ 493.132

Transitorische
Passiva:
BTW 4e kw. 2011
advies J.V.S.

€ 4.605
€ 150
€ 4.755

Eigen vermogen
31-12-2012

€ 339.144
Totaal passiva

€ 837.031

www.overal.org
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Verlies- en winstrekening
OPBRENGSTEN:
Verkoop
Verkoop boeken
Giften
Rente
Subsidie zonnepanelen

€ 94.394
€ 19.267
€ 2.265
€ 1.746
€ 870

Totaal opbrengsten

€ 118.542

KOSTEN:
Vervoer:
Administratie:
Publiciteit:
Huisvesting:
Onderhoud:
Personeel
Afschrijvingen:
Eigen project: windmolen in de
achtertuin
Projectondersteuning
Totale kosten

€ 3.429
€ 6.831
€ 2.458
€ 14.207
€ 17.610
€ 6.225
€ 13.404
€ 1.512
€ 99.934
€ 165.610

Resultaat 2012
Eigen vermogen op
1-1-2012
Resultaat 2012
Eigen vermogen op
31-12-2012

€ 47.068€ 386.212
€ 47.068€ 339.144

www.overal.org
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Een project in 2012: Straatbewoners
vechten voor hun rechten
Via onze
partnerorganisatie
Amaidhi in Nijmegen
en de Indiase
organisatie
Karunalaya hebben
we dit jaar een
project gesteund
voor de pavement
dwellers (letterlijk:
'stoepbewoners':
families die in
armoede langs de
kant van de straat
leven).
Deze mensen
hebben zich met hulp
van Karunalaya
georganiseerd.
Ze worden getraind
en ondersteund in het leren kennen van hun rechten en het opkomen voor hun eigen
belangen. De mensen organiseren zich, worden weerbaarder en beter bewust van hun
eigen rechten. Daardoor kunnen ze onder andere
hun kinderen beter beschermen tegen uitbuiting en
kinderarbeid.
Ook leren ze hoe ze de bij de overheid (die hen aan
hun lot overlaat) moeten aankloppen om
bescherming en recht.Deze mensen hebben zich met
hulp van Karunalaya georganiseerd.
Ze worden getraind en ondersteund in het leren
kennen van hun rechten en het opkomen voor hun
eigen belangen. De mensen organiseren zich,
worden weerbaarder en beter bewust van hun eigen
rechten. Daardoor kunnen ze onder andere hun
kinderen beter beschermen tegen uitbuiting en
kinderarbeid. Ook leren ze hoe ze de bij de overheid
(die hen aan hun lot overlaat) moeten aankloppen
om bescherming en recht
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Specificatie verlies - en winstrekening
Vervoer:
Brandstof
Reparatie en onderhoud
Belasting
Verzekering
ANWB
Totaal Vervoer:

€ 791
€ 1.428
€ 435
€ 681
€ 94

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

€ 610
€ 442
€ 203
€ 283
€ 381
€ 178
€ 871
€ 3.249
€ 614

Advertenties
Projectposters
Totaal Publiciteit:

€ 2.433
€ 25

Gas, water, stroom
Belasting
Verzekeringen
Totaal Huisvesting:

€ 4.195
€ 7.287
€ 2.725

€ 3.429

Administratie:

€ 6.831

Publiciteit:

€ 2.458

Huisvesting:

€ 14.207

Onderhoud:
Pand
Tuin
Electronica
Totaal Onderhoud:

€ 16.473
€ 775
€ 362
€ 17.610

Personeel
Activiteiten / feesten
Koffie, brood etc.
Reiskostenvergoeding
Advies J.V.S.
Totaal Personeel

€ 2.351
€ 1.330
€ 2.394
€ 150
€ 6.225

Afschrijvingen:
Pand
Groot onderhoud
Vervoermiddelen
Totaal Afschrijvingen:

€0
€ 11.804
€ 1.600
€ 13.404

Eigen project: windmolen
Materiaalkosten februari
Materiaalkosten april
Totaal Eigen project: windmolen in de achtertuin

€ 1.334
€ 178
€ 1.512

Projectondersteuning
Buitenland
Binnenland
Totaal Projectondersteuning

€ 92.714
€ 7.220
€ 99.934
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