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Voorwoord
Hoi lezers,
Weer een jaarverslag, het dertigste al.
Drie decennia lang
draaien we ieders
afdankertjes in het
rond en, geloof het of
niet, we doen het nog
graag ook. Want we
willen weggeven wat
u hebt weggegeven.
Wij maken geld van
rommel en dat geld
gaat ver weg. Naar
Afrika bijvoorbeeld of
India. Soms blijft het
ook gewoon hier.
Want ook hier is
gebrek. Naast
overvloed.
Wij zijn druppelaars
op een gloeiende
plaat en wij
druppelen net zolang
door tot die plaat is
afgekoeld. Utopie?
Misschien, maar
vraag u dan eens af
waarom u
meedruppelt.

Even voorstellen
Wie wij zijn
Stichting Overal bestaat uit een groep van 25 vaste medewerkers, van wie 11 als werknemer in
een gesubsidieerde baan en 14 vrijwilligers. Daarnaast werken bij Overal een onafhankelijke
bedrijfsarts, 15 invalkrachten en maximaal 2 mensen op een tijdelijke werkplek van een half jaar.
Eén van deze werkplekken is de taalplaats. Deze is gereserveerd voor mensen die als aanvulling
op lessen Nederlands, hun taalvaardigheid willen vergroten. De andere is bestemd voor het
uitdienen van een alternatieve straf of voor mensen die (bv. vanwege een psychiatrische
achtergrond) een opstapje nodig hebben naar de maatschappij.

Waarvoor we het doen
Stichting Overal heeft twee hoofddoelstellingen: projecten ondersteunen en hergebruik stimuleren.
De eerste doelstelling betekent dat we financiële hulp geven aan groepen mensen in onderdrukte
posities. Ook
organisaties die zich
verzetten tegen onrecht
en opkomen voor
zelfbeschikking,
emancipatie en een
beter milieu kunnen op
ons rekenen. Het geld
gaat vooral naar de
Derde Wereld. De rest
besteden we aan
projecten in Nederland,
vooral omdat de
armoede in het Zuiden
voor een belangrijk deel
veroorzaakt wordt door
het Noorden en dus ook
dáár bestreden moet
worden. Bovendien
dragen we graag bij aan
de strijd tegen onrecht
in eigen land.
Onze tweede
doelstelling, en tevens
middel om de eerste doelstelling te verwezenlijken, is het stimuleren van hergebruik. We doen dit
door nog bruikbare goederen in te zamelen en te verkopen. Hergebruik is voor ons een belangrijk
middel om verspilling van grondstoffen en energie tegen te gaan en op die manier de
milieuvervuiling te verminderen. Spullen die uiteindelijk niet verkocht kunnen worden proberen we
zoveel mogelijk te scheiden in diverse afvalstromen. We houden de prijzen van onze spullen met
opzet laag. Mensen met een relatief laag inkomen willen we een mogelijkheid bieden om voor
weinig geld redelijk goede spullen te kopen.

Hoe wij werken
Subgroepen
We hebben subgroepen in twee soorten, namelijk Afdelingen en Taakgroepen. De 6 afdelingen
zijn verantwoordelijk voor de verschillende verkoopplaatsen zoals daar zijn: Grote spullen, Kleine
spullen, Boeken, Kleding, Materialen & Onderdelen en Elektronica. De 7 taakgroepen verzorgen
de publiciteit, personeelszaken, financiën, de tuin, onderhoud, de binnenlandse en de buitenlandse
projectaanvragen. De subgroepen komen bij elkaar om te overleggen zo vaak als nodig is. Ze zijn

behoorlijk autonoom bij de vervulling van hun taken.

De Coördinatiegroep

Hierin zit van elke subgroep een vertegenwoordiger. Elke week wordt informatie uitgewisseld. De
subgroepen vertellen welke afspraken en plannen zij hebben gemaakt en de vertegenwoordigers
spelen die kennis weer
door naar hun
subgroep. Ook worden
alle activiteiten op
elkaar afgestemd, wat
hoofdzakelijk neerkomt
op het invullen van het
rooster. De
coördinatiegroep is
verder nog
verantwoordelijk voor de telefoondienst en voor het ‘adressenrijden’.

De Stichtingsraad

Dit is het belangrijkste orgaan. Eens per drie maanden komt de voltallige club van medewerkers bij
elkaar om beleidsbeslissingen te nemen. Maar natuurlijk is dit ook een uitgelezen moment om
elkaar beter te leren kennen en gezellig samen te zijn.

Het Bestuur

Het bestuur is vooral formeel werkgever. Maar ook bij het bemiddelen bij conflicten, het
doorhakken van knopen als we er zelf niet uitkomen en het bewaken van de doelstellingen wordt
het bestuur te hulp geroepen.

Samenwerking

Om in een organisatie als Stichting Overal de zaken zo soepel mogelijk te laten verlopen is het
belangrijk dat iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt. Er is geen baas die je vertelt wat
en hoe je iets moet doen. Eigen initiatief en overleg zijn van essentieel belang voor het draaien
van de Stichting. In de dagelijkse praktijk blijkt dat een goede communicatie en de wil tot oplossen
van problemen tot goede en (soms) snelle resultaten leidt. Dit, gecombineerd met een grote dosis
flexibiliteit maakt dat we al ruim 30 jaar bestaan. Met zo’n aangename en nuttige manier van
werken hopen we nog lang door te gaan.

Korte geschiedenis
We schrijven 1975. Een aantal woonbootbewoners in de Ooypolder bij Nijmegen ergert zich aan
de wegwerpmaatschappij; teveel nog goed bruikbare spullen belanden op de vuilnishoop. Ze gaan
met een kar deze spullen ophalen, en verkopen ze op maandagochtend, op de ‘Lusemert’.
Stichting Overal begint. Het aantal klanten groeit snel, evenals het aanbod van spullen. Mede
daarom verhuist de stichting in 1978 van haar locatie in de Benedenstad naar een pakhuis in de
Karrengas. Daar is ook ruimte om spullen op te knappen. De groep Overallers wordt groter en
verandert van samenstelling; bestaat de groep aanvankelijk vooral uit studenten, nu zijn steeds
meer mensen bij Overal baanloos. Overal krijgt nog meer bekendheid en kan meer geld aan
projecten uitgeven.
Na verloop van tijd blijken ook de mogelijkheden van de Karrengas te beperkt. In 1982 wordt
besloten om opnieuw te verhuizen. Ditmaal koopt Overal een voormalige wasserij aan de
Bredestraat. Na anderhalf jaar verbouwen, opknappen en voorbereiden wordt in mei 1983 het
nieuwe gebouw geopend. Er komt achtereenvolgens een gaswerkplaats, een theaterverhuur en
een elektronicawerkplaats. In september 1991 schudt Overal op haar grondvesten;
bodemmonsters wijzen op een dusdanige vervuiling onder het pand dat sloop onvermijdelijk is.
Tussen maart 1992 en september 1993 vinden we tijdelijk onderdak aan de Weurtseweg. De
bodem wordt gesaneerd en met veel zelfwerkzaamheid bouwen we een nieuw, milieuvriendelijk
pand. In 1993 komt Overal terug op de Bredestraat.
Intussen beweren het ministerie van VROM en de provincie dat Overal bij de aankoop in 1982 al
wist dat de grond aan de Bredestraat vervuild was. ‘Onrechtmatige verrijking’, luidt de
beschuldiging. De rechter stelt Overal echter in het gelijk. Overal dient een schadeclaim in, die in
1998 eindelijk wordt gehonoreerd.
De periode die volgt, kenmerkt zich door pittige themabesprekingen over ondermeer de criteria

voor projectondersteuning, de organisatiestructuur en het vrijwilligersbeleid. Verder besluiten we
tot de oprichting van een materialen- en onderdelenafdeling. Hier worden uit onverkoopbare
spullen de nog bruikbare onderdelen gesloopt en verkocht aan knutselaars en doe-het-zelvers.
In oktober 1996 voltrekt zich een nieuw drama: het mooie, milieuvriendelijke pand brandt af!
Gelukkig weet Overal elders huisvesting te vinden. Het voormalige fabrieksgebouw van Potterie
Oud Delft wordt omgetoverd tot tijdelijk onderkomen. En terwijl aan de Molenweg de vaste
werkzaamheden doorgaan wordt het pand aan de Bredestraat herbouwd. Met grote veerkracht en
met veel hulp van buitenaf herrijst Overal uit haar as! Begin september 1997 opent Overal voor de
tweede keer haar deuren van het milieuvriendelijke pand. De
meest opvallende verbetering is de plaatsing van 14 zonnepanelen
op het dak. In erg zonnige tijden wordt er zelfs stroom geleverd
aan de NUON!
Dan breken er veranderingen aan op personeelsgebied. Door een
nijpend gebrek aan vrijwilligers maken we steeds meer gebruik van
parttimers en besluiten we om met gesubsidieerde banen te gaan
werken. Revolutionaire veranderingen voor ons, maar noodzakelijk
voor het voortbestaan van Overal. Ook wordt het werken met
subgroepen geïntroduceerd (zie “hoe wij werken”). In december
1998 wordt de eerste zogenaamde ‘kwartaalavond’ georganiseerd:
om de drie maanden een avond voor alle medewerkers van
Stichting Overal met een gedeeltelijk serieus en informatief
karakter en daarna ruimte voor sketches, liedjes, kletsen en
swingen. Dit om de betrokkenheid in de groter geworden groep in
stand te houden. Om de vergaderingen niet meer tot in de nacht te
laten voortduren, gaat het consensusmodel zowaar op de helling.
We streven nog steeds naar consensus; maar blijkt dat, na alle
inspanningen, niet mogelijk dan wordt er gestemd.
In 2000 bestaat Stichting Overal 25 jaar wat wordt gevierd in een
heuse feestweek, met dank aan alle (oud) Overallers. Het jaar
daarop is de tijd rijp voor een grote reorganisatie om de
werkbaarheid binnen Overal te vergroten. De subgroepen krijgen
verregaande autonomie. Er komt een coördinatiegroep waarin elke
subgroep vertegenwoordigd is, die alle activiteiten op elkaar
afstemt en informatie verzamelt en weer verspreidt. Een
zelfstandige personeelsgroep wordt opgericht. Er komt een
bestuur waarin zowel de betaalde als de onbetaalde krachten zijn
vertegenwoordigd. De kwartaalavond heet voortaan Stichtingsraad
en op deze plek worden de belangrijkste beleidsbeslissingen
genomen. Naast deze grote organisatieveranderingen wordt dit
jaar Stichting Overal te Gast opgericht. Een gezamenlijk initiatief
van Overal en G.A.S.T. Deze nieuwe Stichting ontfermt zich over
asielzoekers die buiten de reguliere opvang vallen. De rol van
Stichting Overal is met name ondersteuning in geld en goederen.
Het geld hiervoor is afkomstig van de schadevergoeding die
Stichting Overal van de provincie heeft gekregen in verband met
de 'vuile grond affaire' (zie eerder in dit stuk).
De laatste jaren begint ook bij Overal steeds meer aandacht te komen voor de veiligheid, tijdens
de verkopen en op de dagelijkse werkvloer. Zo doen de wettelijk verplichte Bedrijfshulpverlener en
Preventiemedewerker hun intrede bij Overal. Mede op hun initiatief worden alle onveilige situaties
binnen het Overal-pand geïnventariseerd, wat ondermeer leidt tot bredere doorgangen,
overzichtelijker afdelingen en aanscherping van de huisregels voor tijdens de verkoop.
Bron van zorg blijft het beleid vanuit Den Haag met betrekking tot de gesubsidieerde banen.
Inmiddels is Overal daar met haar 10 I/D-ers sterk van afhankelijk geworden. Gelukkig heeft de
gemeente Nijmegen aan Overal tot dusver steeds de A-status verleend zodat we geen
gesubsidieerde banen hoefden in te leveren en er ook geen vergoeding voor hoefden te betalen.
Maar het blijft elk jaar weer afwachten of Stichting Overal die status kan behouden en gevrijwaard
blijft van alle overheidsbezuinigingen.

Overzicht 2005
Het afgelopen jaar begon met de meest triviale van alle zorgen:

geldzorgen
Vorig jaar werd al licht negatief afgesloten. Nu werd voorzien dat we zelfs met forse bezuinigingen
er nog niet goed uit gingen springen. Daar moest allereerst maar eens een oplossing voor
gevonden worden. De prognose was dat we met de actuele begroting €25.000,- tekort gingen
komen. Oh jee, extra vergaderingen. Omdat de financiëngroep (toen Kees en Marly) er problemen
mee had deze te organiseren, werd dit initiatief genomen door de Coördinatiegroep. Dit
resulteerde in een tweetal extra vergaderingen van de Stichtingsraad, zeg maar onze
ondernemingsraad. De eerste vergadering was vooral analyserend, de tweede meer
oplossingsgericht. Conclusie: bezuinigen en meer omzet genereren. De bezuinigingen leverden
ongeveer €15.000,- op. Dat ging vooral ten koste van de projectuitgaven, een trap tegen zere
benen aangezien deze bezuiniging rechtstreeks in onze hoofddoelstelling sneed. Een scala aan
creatieve oplossingen werd aangedragen. Meest opzienbarend was wel het snijden in eigen vlees:
de eigen medewerkers leverden een fors deel van hun voordeel in om de omzet te verhogen.
Verder liepen de plannen uiteen van on-line verkopen tot het verkopen van een stuk tuin om de
balans positief te laten doorslaan. In het financiële jaaroverzicht kunt u zelf zien of we succesvol
zijn geweest want op het moment van dit schrijven wordt er nog volop gewerkt aan de cijfers over
2005. De bovenstaande kwestie werd als extra nijpend ervaren toen bleek dat

de staat van het pand
op zijn zachtst gezegd, zorgwekkend te noemen was. Lekkages, sedumdakerosie1, rottende
draagbalken, verlopen garantieregelingen, afbladderend verfwerk en meer van dat fraais. Er werd
een bouwgroep (met Toon, Lara, Elbert, interim medewerker Jan Peters en later ook Tjeu)
opgericht, die in het begin vooral de opdracht had nieuwe plannen vorm te geven. We hadden al
besloten een nieuw aannamepunt aan te bouwen, recht voor de poorten om het werk ook Arbotechnisch beter te laten verlopen. Tot nu toe komt alles aan één kant binnen om vervolgens door
het pand heen naar de opslag- en sorteerruimtes aan de andere kant te worden geduwd. Dat kan
handiger. Daar
werd vorig jaar
al een rotonde
voor aangelegd
die een snellere
afwikkeling van
aan- en afvoer
moest
garanderen. Al
deze vernieuwingen, waaronder een extra goederenlift en alle nieuwbouwplannen, werden in de
ijskast gezet om eerst geld vrij te maken voor een broodnodige restauratie van de huidige
constructie. Er werd een rapport voor de architect geschreven waarin alles gedetailleerd uit de
doeken werd gedaan. Hieruit moest een driehoeksoverleg tussen Overal, de architect en de
aannemer ontstaan om de problemen op te lossen. Dat proces loopt nog steeds en gaat mogelijk
veel geld kosten. Wel realiseerden we dit jaar een tweede poort waardoor de rotonde echt
functioneel werd. Ook realiseerden we een afscheidingswand achter in het pand die klanten
weghoudt bij het grofvuil en de al verkochte spullen. Tevens biedt de wand extra opslagruimte voor
de almaar toenemende aanvoer van klein huisraad (genoeg koppen en schotels in één jaar om
heel Nijmegen te laten koffieleuten) Maar veruit het belangrijkst voor Overal zijn nog altijd

de medewerkers.
We zijn een nogal grote en complexe organisatie geworden sinds de invoer van gesubsidieerde
banen. Dat vergt veel geregel en veel tijd. De werkvloer heeft veel van haar mensen moeten
afstaan aan de organisatie die op haar beurt weer veel moeite moet doen om die gaten te vullen.
1

=erosie van het sedum-dak dus: leuke scrabblewoordsuggestie (hetgeen ook weer een leuke scrabblewoordsuggestie
is).

De maatschappelijke druk die wordt uitgeoefend om iedereen aan een betaalde baan te helpen
eist hier al jaren een hoge tol. Het lukte onvoldoende om niet alleen onze vrijwilligers maar ook
onze gesubsidieerde krachten voor de organisatie te behouden. De hoge doorstroom leverde veel
onrust op. Ook bleek het soms lastig om voldoende professioneel om te kunnen gaan met alle
(overheids)eisen die aan werkgevers nu eenmaal gesteld worden: Arbo-wetgeving,
Bedrijfshulpverlening, personeelswerk, begeleiding, administratie, levensloopregelingen, studie- en
andere verloven, preventiewerk, gebruikersvergunningen, brandveiligheidseisen etc, etc…. Dat is
allemaal heel mooi en zinvol maar af en toe leken we er een beetje in te verzuipen. Toch houden
we stand.
We betreuren het dat we van diverse medewerkers afscheid hebben moeten nemen. Sommigen
waren misschien ook niet zo geschikt maar er gingen ook mensen met veel kennis van zaken en
inzet weg. We bedanken deze ex-medewerkers voor alle tijd en energie die zij aan Overal hebben
gegeven.
Gelukkig diende zich ook versterking aan. Zo werd ons via de Vrijwilligerscentrale de mogelijkheid
geboden om, nota bene geheel gratis, adviezen te krijgen van een organisatiedeskundige van de
Sesamacademie. En uiteraard bleven we naarstig op zoek gaan naar nieuwe medewerkers. De
Personeelsgroep, bestaande uit Lara, Johan en Kees, onderhield de contacten met instanties. En
dat zijn er nogal wat als het om personeel gaat. Voor werving kwam dat neer op contacten met de
Vrijwilligerscentrale, Stichting Uitzicht en de ID-coördinator. Ook intern plaatste de
Personeelsgroep menige vacature. Speerpunt bij alle kandidaten was: verkopen op de zaterdag,
een taak waarbij personeelsgebrek al snel tot servicevermindering leidt. Diverse keren moesten we
de afdeling Materialen en Onderdelen sluiten door gebrek aan menskracht. Inspanningen om voor
deze afdeling versterking te vinden hebben nog
onvoldoende
resultaat gehad. Een achterdeur werd geopend toen
het begrip
invallers werd verruimd met familie, vrienden en
kennissen, een
strategie die nooit kapot kan. Een probleem was wel
dat niet iedereen
meer begreep wie wat deed en met wie die nou weer
werken moest.
Niettemin is het in veel gevallen een handige ad hoc
oplossing
gebleken.
Als we dan toch met mensenkwesties bezig zijn, wat
dacht je hiervan:
het uit elkaar gaan van wegen is één ding, elkaar
nooit meer
weerzien een ander. Het hiernamaals is twee mooie
zielen rijker maar
wij zijn ze kwijt. Eerst ontviel Willem Ferron ons,
onze eigen
knuffelopa, bezemend door het pand, altijd met
Mokums accent
grappend en grollend van hier naar daar toerende.
Daarna Louis
Sévèke (geen medewerker), activist, ethicus en
bewaker van een
groot deel van het geestelijk erfgoed van onze
beweging
(kraken, multi-culti kwesties, kritisch volgen van
politie, justitie en
overheid en meer van die zaken die intussen niet
langer alleen in
linkse kringen in de belangstelling staan). Wat
kunnen we er nog
over zeggen? Het was mooier toen ze er nog waren.
Het woord
herdenking heeft weer meer betekenis gekregen,
voor ons althans.
Zijn wij allemaal nog

tevreden over alles op Overal?
Het stellen van deze vraag geeft natuurlijk al een
indicatie over het
antwoord. Kees, inmiddels elders werkzaam,
combineerde zijn
opleiding (P&O) met zijn werk voor Overal en voerde
een schriftelijk
tevredenheidsonderzoek uit om beiden een dienst te
bewijzen. We
kregen de resultaten helaas pas laat maar de
conclusie kan
kortweg worden samengevat met: Overallers zijn net
iets tevredener
dan de gemiddelde Nederlander over alles behalve
over de
organisatiegraad en over collega’s. Dat wisten we
ergens wel maar
het geeft toch te denken. Hierboven werd al vermeld dat we hard op zoek zijn naar een soepeler
organisatie. Voor

het bestuur
(op afstand) van Overal was het ook een turbulent jaar. De afstand van het Bestuur werd door

omstandigheden behoorlijk verkleind. Op haar advies stemde de Personeelsgroep haar
werkzaamheden meer af op de Coördinatiegroep. Ook legde het Bestuur nadruk op het trage
vorderen van het Huishoudelijk Reglement. In december presenteerde het Bestuur zich op de
Stichtingsraad om duidelijk te krijgen wat men van haar verwachtte en vice versa. In het Bestuur
wisselde Luna na drie jaar (als voorzitter en vertegenwoordiger van de betaalde krachten)
stuivertje met Mieke. Frank, Frans en Desirée bleven. Even bestond het Bestuur uit de gewenste
vijf leden. Helaas hield Bestuurslid Karin er na één optreden mee op waardoor we een nieuwe
invalshoek misliepen. Het

dagelijkse bestuur
beter bekend als de Coördinatiegroep, besloot half februari wekelijks te gaan vergaderen om meer
continuïteit in de dagelijkse gang van zaken te brengen en meer toezicht te houden op
langlopende zaken zoals de bouwperikelen en het personeelsbeleid. Op haar hoogtepunt telde de
Coördinatiegroep 7 leden: Lara, Samira, Mieke, Bart, Johan, Toon en Luna. Elbert, lange tijd ook
vast lid, werd een vaste bezoeker. Aan het eind van het jaar bestond de groep nog maar uit vijf
vaste leden en kostte het veel moeite om taken te delegeren en Stichtingsraad-vergaderingen voor
te bereiden. We zoeken naar wegen om deze club te versterken. Na een lange periode van inertie
kreeg de

publiciteitsgroep
weer een opleving toen Lara erin stapte. Marly hield er na tien jaar mee op (bedankt)
maar bleef zich wel bezighouden met het advertentiebeleid en Elbert leidde menige
groep middelbare scholieren rond door het pand en later ook nog de werkgroep die
zich bezighield met de ontwikkelingen rond Park West. Meest opvallende wapenfeit:
twee modern vormgegeven flyers en posters waarmee getracht werd het
klantenbestand een diverser karakter te geven en kernachtig weer te geven wat
Overal probeert te doen. Op de introductiemarkt vond de flyer gretig aftrek onder
studenten en het lijkt er intussen op dat die ook meer de weg naar Overal weten te
vinden. Andere doelgroepen zijn moeilijker te bereiken. De advertentie in de
Zondagkrant echter betaalt zich nog steeds terug als je de reacties van de telefonisten
terughoort.
Door onderbezetting was de

buitenlandse projectengroep
in troebel water geraakt. Mieke L., Laura, Regien en Kees gingen eruit. Tjeu, Marrit en
Marlies kondigden hun naderende vertrek aan, zodat alleen Liduine en Johan
dreigden over te blijven. Dit kwam bovenop de bevriezing van de fondsen die we
eerder dit jaar moesten instellen om de financiën op peil te houden.Verderop in dit
jaarverslag valt te lezen wat ze ondanks deze tegenslag voor elkaar hebben
gekregen. Ook de

binnenlandse projectengroep
moest een veer laten in financiëel en personeel opzicht. Ruud hield het maar even vol
en Marly bleef als vaste voorbereidster over met Elbert. Later in het jaar sprong Kees
M. op steeds vastere basis bij. Desirée deed steevast ook een duit in het zakje.
Omdat het werk hier eenvoudiger is en de lijnen korter werd meermaals creatief
doorgezet. Ook hun resultaten zijn verderop te bezichtigen. De voor-

tuin
werd verder verfraaid door Peter en Luna die vooral veel complimenten mochten
ontvangen over de inrichting van het stuk tuin dat erbij kwam door de aanleg van de
rotonde. De Ginkgo Biloba kreeg gezelschap van een Wonderboom, siergrassen, langbloeiende
Geraniums en meer moois. De Gouden Regen moest helaas een amputatie ondergaan om
blikschade aan bezoekende auto’s te voorkomen. De gezellige kippen in de voortuin hebben
helaas het veld moeten ruimen omdat ze teveel schade aan de vegetatie toebrachten. Bij de

kleine spullen
werd de groep versterkt met Bas en later Helma. Gé kwam vaak meehelpen om Bona Baana, een
stichting die zich vooral inzet voor positieverbetering van Oost-Afrikaanse kinderen, aan leuke
spullen te helpen om te verkopen op hun rommelmarkten en in hun winkeltje. Marly, Desirée,
Samira en Luna vormden verder het team. In de klussenweek van december werd door Toon op
de afdeling een heuse toonbank geplaatst waar de verkopers erg blij mee zijn. De

grote spullen
raakten, behalve ruimte achterin, Rob kwijt die zich samen met Toon en Desirée nog wel zo had
ingespannen om onze mooie nieuwe poort in
vakantietijd in de verf te zetten. Rob, bedankt.
Alberto, hier ook werkzaam, kwam na de vakantie
niet meer opdagen. Ondanks navorsingen weten
we nog steeds niet waar hij gebleven is. De
overige leden Tonny, Mo en Toon zagen geen
kans vervanging te vinden om vrijdags de
afdeling op te ruimen en deze klus werd al
improviserend door verschillende anderen
geklaard.
Ten behoeve van de veiligheid zette Toon met
rode tape de wandelpaden uit zodat er nu niet
meer overal meubels in de weg staan. Dit ook als
onderdeel van de uitvoering van het
ontruimingsplan dat Kees en Luna dit jaar in
grove lijnen hebben opgesteld. Toon werd later ook

preventiemedewerker
en vult daarmee samen met de

bedrijfshulpverleners
Tonny en Luna én de Personeelsgroep de veiligheidsdriehoek in. Het Veiligheidsgroepje onder
leiding van Elbert werd hiermee overbodig.
Op de afdeling

kleding
kreeg de complete metamorfose haar laatste staartje door het plaatsen van kleurrijke kisten en
manden voor beddengoed en lappen. Verder werden de prijzen enigszins aangepast, wat ten
goede kwam aan de omzet. Ook werden de prijsindicaties bij de verschillende categorieën kleding
weggehaald. De vanaf ..tot..-prijzen leidden te vaak tot flauw gepingel over stuivers en centen. Niet
dat daarmee dit fenomeen nou verdwenen is maar de marge voor gepingel is afgenomen. Helma,
vrij nieuw aangenomen, zette zich al snel met Samira in om Nasr uit Iran te begeleiden, die hier
voor een half jaar op de taalplaats kwam werken om zijn Nederlands te oefenen. Verder kwam
gastarbeidster Angela (autochtoon, voorzover van belang) regelmatig de kledingberg verkleinen.
Voor de restkleding werd na enkele maanden speuren een nieuwe club uit Rotterdam gevonden:
ISRAA, een groepering die zich vooral richt op de ondersteuning van de Palestijnse zaak. Wel
onderzochten we nog even of dat zuivere koffie was. Gelukkig hoeven we nu geen goede kleding
meer in de kraakwagen te gooien. Zoals vanouds werd er ook het één en ander (vooral
slaapzakken en dekens) bewaard voor Straatmensen voor Straatmensen, een organisatie die voor
en met daklozen al jaren in Nijmegen actief is. Truus kwam er in februari bij en is sindsdien onze
zaterdagrots in de branding. Verder werd Liduine vaak tussen de kledingzakken gezien en later
gold dat ook voor Elbert.
Op de

elektronica
-afdeling moesten we Cobus steeds vaker missen omdat hij erg met zijn gezondheid worstelt. We
missen vooral ook zijn sterke verhalen. Roy, die computers kwam repareren, hield het helaas niet
lang vol. Hubert prutste nog steeds trouw aan TV’s en videorecorders en Soep soldeerde maar

door aan de
computers en
hield bovendien
ons netwerk bij.
Hij ritselde
verder een
nieuwe
domeinnaam voor Overal en een nieuw e-mailadres: info@overal.org. Op aandringen van de
Publiciteitsgroep knoeide hij ook wat met de website maar daar valt nog wel wat meer uit te halen.
De afdeling

materialen & onderdelen (M&O)
bleef de vruchten van de Elektronica-afdeling verkopen en repareerde zelf ook lustig allerlei
apparatuur tussen stofzuiger en koffiezetter in. Ook voor de knutselklant lag er weer menige schat
in de goedgeselecteerde bakken en zat er net dat ene knopje bij waar die al jaren naar zocht. Al
dan niet betaald want net als op sommige andere afdelingen blijft diefstal een probleem dat steeds
weer de kop opsteekt. Het diefstalprobleem (op alle afdelingen) is constant aanwezig en blijft ons
ergeren maar we kunnen er nog te weinig aan doen. We blijven ook erg kwetsbaar met slechts
twee verkoopmiddagen, weinig personeel en sommige klanten die maar niet willen snappen dat we
alles gratis ontvangen vanwege een bepaalde reden (namelijk projectondersteuning).
Kees en Johan P bleven de stabiele factoren op de afdeling. Eric verliet ons na zes maanden
helaas alweer. De zaterdagverkoop draaide vaak op invallers waarvan Maarten de trouwste was
(dank je) en moest later in het seizoen vaak worden gesloten door personeelsgebrek. Erg jammer,
vooral voor klanten die van ver komen want de afdeling heeft een ruime bekendheid. Er komen
klanten uit Arnhem, Elst en Duitsland speciaal voor naar Overal en als ze hier eenmaal zijn
bezoeken ze ook andere afdelingen. De omzet op deze afdeling mag dan bescheiden zijn, haar
aantrekkingskracht is groot.

Boeken
en platen hebben ook nog niet ingeboet aan belangstelling. De
kwaliteit van de waren in de winkel is al jaren redelijk constant maar
dit jaar viel één juweeltje wel erg op: een puntgaaf
boekenweekgeschenkje uit 1946. Piepklein en broodmager want
papier was net na de oorlog duur en beperkt verkrijgbaar. De on-line
verkoop werd even praktijk omdat voor een dergelijk juweel bij
Overal te weinig liefhebbers rondlopen en wij ook wel van een tientje
extra houden. Op Marktplaats stond het te koop. Nog geen goed bod
gehad helaas, so much voor Marktplaats. Verder kampte de
Boekengroep erg met personeelswisselingen: Bart K. raakte zijn
WIW-plaats eind vorig jaar kwijt en werd via via doorgesluisd naar
Het Goed. Voor Tjeu gold iets soortgelijks. Beiden bleven zich wel
vrijwillig voor Overal inzetten. Ruud sprong bij, helaas voor beperkte
tijd. Desirée deed er even een gooi naar maar die had bij Overal al
(te) veel taken. Ook Marrit, binnengewipt om de Buitenlandse
Projectengroep te versterken, had belangstelling maar kon zich niet
structureel binden. Gé deed af en toe mee, Luna boog zich over
beeld- en geluidsdragers en Martin verdiepte zich nog steeds in onze
antiquiteiten. Het liep wel uiteindelijk. De

onderhoudsgroep
worstelde met tijdgebrek, onderbezetting en meningsverschillen over
haar koers. Interpretatieverschillen over overheidsregels en simpele
eigenwijsheid hebben niet kunnen voorkomen dat ook hier resultaten
zijn geboekt. Alle noodverlichtingen werken en elke deur kan nu van
binnenuit geopend worden, dus als je weg moet kan dat ook. De
opslag van gevaarlijke stoffen is inmiddels dik in orde en ook voor
het onderhouden van de bus is een passende mouw gevonden. Voor
de zomervakantie werd het koepeltje in de verf gezet. Toon, Soep,

Mo en Kees M. zijn hier debet aan. Eigenwijze mannen, bedankt.
Het is wel een zorgwekkende ontwikkeling dat we op dit vlak intern tekort schieten en vaker
opdrachten moeten uitbesteden aan derden. Op de mogelijkheid om hier wat aan te doen moeten
we in het volgende jaar hard studeren al was het alleen maar om de financiën beheersbaar te
houden.

Wat voor een jaar was 2005 voor Overal?

Vóór alles was het natuurlijk een jubileumjaar, 30 jaar is niet niks.
Het was ook een jaar dat liet zien dat we kwetsbaar zijn.
Het was een jaar van verlies maar ook van vooruitgang, hoe klein dan ook.
Het was een jaar waarin de meesten van ons hard gewerkt hebben naar vermogen.
Overal zoekt en mag hopelijk vinden.
Omdat we er nog steeds zijn is dat mogelijk.

Ondersteunde buitenlandse projecten 2005
Projecten
Peru, Aynimundo
Recycling project in de sloppenwijken van Lima.
Rusland, YHRG
Activiteiten tegen opkomend fascisme, nationalisme etc. onder jongeren.
India, Durga
Bewustmaking en ondernemerschapstraining aan Dalit-vrouwen.
India, PRM
Milieubewustmaking onder scholieren.
India, WARD
Milieuproject m.b.t. boomaanplant en milieueducatie.
De wereld, Roma Virtual Network
Voortzetten van news-service over Roma.
Palestina, Hope Flower School
Jongerenkamp om conflictbeheersing en milieubewustzijn te stimuleren
Bangladesh, Stichting Shishu Niketan
Training aan jongeren met een handicap gericht op hun rechten en het verwerven
van respect van de bevolking.
India, New Earth Team
Duurzame landbouw en inkomensgenerering bij Dalit-vrouwen.
België, Picum
Publikatie van “ 10 ways to protect Undocumented migrant workers”.
Hulp voor de wederopbouw na de Tsunami aan bij ons bekende organisaties.

€ 5000
€ 4050
€ 4275
€ 2960
€ 3310
€ 1634
€ 4000
€ 3300
€ 2273
€ 2500
€ 1600

Solidariteitsbijdragen
(Dit zijn bijdragen aan projecten die we sympathiek vinden maar die niet aan alle
criteria voldoen)
Servië, ILA
Juridische hulp aan vluchtelingen
India, Kinderhulp Badhgaya
Nijmegen bouwt tehuis voor Dalit-kinderen.
Chili, Mapundial
Aanschaf van videoapperatuur om een documentaire te maken over de
Mapuche bevolking.
Palestina, Ned. Palestina Comitee
Een karavaan naar bezette gebieden.
Bangladesh
Een rijdende fysiotherapeut behandelt arme hulpbehoevende mensen.

Totaal Buitenland

€ 240
€ 250
€ 250
€ 250
€ 250

€ 36142

Binnenlandse projecten 2005
Projecten
Vrije Keyser tv-apparatuur voor producties.
Kaartenactie tegen Benneton landaankopen op Mapuchegebied.
St. Vrijplaats koppenhinksteeg: procedures tegen ontruiming.
St. Gast: foto / dichtbundel over vluchtelingen.
Keer Het Tij: publikatiekosten.
Fabel van de illegaal: actie iegen gedwongen inburgering.
ASKV Steunpunt Vluchtelingen: nacht van de vervanging.
'Itec vertrek': actie iegen wapenbeurzen.
'More fun 4 animals': evenement tegen dierenleed (in De Klinker)
Publiekscampagne van Burma Centrum Nederland tegen Total's investeringen
in Burma. (Uitzondering op de regel. Eigenlijk was dit project te groot. Omdat we het wel belangrijk

€ 250
€ 250
€ 250
€ 150
€ 500
€ 250
€ 250
€ 100
€ 200
€ 1000

vonden hebben we het, na overleg met de buitenlandgroep, toch ondersteund.)

AFA Nijmegen: anti-fascistische demo in Wunsiedel.
Milieudefensie: appelplukdag in Betuwebongerd.
Fabel van de illegaal: acties tegen vertrekcentrum Ter Apel en tegen beleid van
minister Verdonk.
Demo van Verenigde Nijmeegse Krakers Groepen.
ASFV Steunpunt Vluchtelingen: campagne 'Afghanistan is onveilig, stop
gedwongen terugkeer'.
Rampenplan: boek en dvd ' Gestraft zonder veroordeling, de uitlevering van
Maarten Blok'.

€ 250
€ 250
€ 250
€ 100
€ 150
€ 250

Solidariteitsbijdragen
(Dit zijn bijdragen aan projecten die we sympathiek vinden maar die niet aan alle
criteria voldoen.)
Nijmeegs Platform voor een breed pardon: acties tegen uitzettingsbeleid.
A Salaam (vrede) Marokaanse jongerenorganisatie: thema-avond over
internationaal terrorisme.
Food not Bombs: activiteiten in cultuurhuis Bosch, o.a. brieven schrijven aan
politieke gevangenen.
Voedselbank midden-Drenthe.
Vrouwen voor vrede: Vredestocht.
Milieudefensie Culemborg: campagne tegen autoverkeer.
Buro Jansen en Jansen: onderzoek naar klachten over gebruik van de 'Wet op de
identificatieplicht' door politie en justitie.
Alert!: symbolengids radicale jeugdgroepen.
STIL : noodopvang vluchtelingen en migranten zonder verblijfvergunning.

Totaal Binnenland
Ondersteuning in natura
'Onbegrensd' in Wageningen: huisraad voor vluchtelingen.
Kunstenaarsproject 'A perfect World': knutselspullen.
Straatmensen voor Straatmensen: dekens, kleding , serviesgoed.
Breiles aan allochtone kinderen en moeders: veel breipennen.
Witte borden voor eetcafe 'De Klinker'.

€ 125
€ 125
€ 125
€
€
€
€

125
125
125
125

€ 125
€ 125

€ 5575

Overzicht ondersteuning laatste 5 jaar

€ 70.000
€ 60.000
€ 50.000
€ 40.000
€ 30.000
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Buitenland

€ 50.350

€ 55.036

€ 51.456

€ 61.667

€ 36.142

Binnenland

€ 5.467

€ 7.086

€ 16.980

€ 7.743

€ 5.575

BALANS PER 31-12-2005
AKTIVA
Duurzame aktiva:
Grond ( )
Bedrijfspand
Inventaris
Gereedschap
Groot Onderhoud
Vervoermiddelen

29.713
470.898
2.033
0
4.821
10.396
Totaal Duurzame Aktiva

517.861

Vlottende aktiva:
Aandelen Triodosbank
Leningen, uitgaand ( )
Liquide middelen ( )

1.361
11.344
71.749
Totaal Vlottende Aktiva

84.454

TOTAAL AKTIVA

602.315

PASSIVA
Afschrijvingen:
Bedrijfspand, 5%
Inventaris, 25%
Gereedschap, 33%
Vervoermiddelen, 25%
Groot Onderhoud, 25%

422.632
1.886
0
10.396
2.410
Totaal afschrijvingen
Vreemd vermogen
Transitorische passiva ( )
Eigen Vermogen

TOTAAL PASSIVA

437.324
0
15.865
149.127
602.315

VERLIES & WINSTREKENING 2005
Opbrengsten
Verkoop boeken
Verkoop
Giften
Rente/dividend

15.770
78.980
4.900
700
Totaal opbrengsten

Kosten
Vervoer
Administratie
Publiciteit
Huisvesting
Onderhoud
Personeel
Diversen
Afschrijvingen
PROJEKTONDERSTEUNING

Eigen Vermogen op 01-01-2005
Resultaat 2005
Eigen Vermogen op 31-12-2005

100.350

4.027
3.995
2.808
5.345
5.266
1.329
3.682
5.850
41.717
Totaal kosten

74.019

Resultaat 2005

26.331
122.796
26.331
149.127

SPECIFICATIE WINST & VERLIESREKENING
Vervoer
Brandstof
Reparatie en onderhoud
Belasting
Verzekering
Bonnen
Reiskosten vrijwilligers

662
702
345
922
30
1.366 Totaal vervoerskosten

4.027

Administratie
Kantoorartikelen
Administratiekosten
Telefoon
Internet
Lidmaatschappen
Alarmcentrale
Abonnementen
Verzekeringen
Transferkosten
Overig

238
400
1.108
255
352
424
211
914
312
-219 Totaal administratiekosten

3.995

Publiciteit
Advertenties
Gidsvermelding
Jaarverslag
Folders
Overige

1.172
1.117
252
197
70 Totaal publiciteitskosten

2.808

Huisvesting
Gas, water, stroom
Belastingen
Verzekeringen

2.694
1.080
1.571 Totaal huisvestingskosten

5.345

Onderhoud
Onderhoud pand
Aanleg rotonde
Veiligheid
Onderhoud tuin
Overige

993
1.724
44
1.898
607 Totaal onderhoudskosten

5.266

Personeel
ARBO
Activiteiten
Deskundigheidsbevordering
ID-kosten
ID-subsidie

671
239
419
174.848
-174.848
Totaal personeelskosten

Diversen
Huishoudelijk
Kwartaalavonden en feest
Overige

2.754
710
218 Totaal diverse kosten

1.329

3.682

Afschrijvingen
Pand
Inventaris
Groot Onderhoud

4.137
508
1.205 Totaal afschrijvingskosten

5.850

