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Jaarverslag stichting Overal 2008
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eraf!
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Voorwoord
Pak er voor de aardigheid het vorige jaarverslag eens bij, bekijk de foto' s en neem
dan dit nieuwe jaarverslag op schoot (kan ook met een laptop) en zoek de tien
verschillen. Mooi, niet?
De voorgevel is zelfs opgetrokken uit voor 80% gerecycled aluminium. Ben benieuwd
of dat deels gebeurd is met al dat zilverpapier en die waxinecupjes die men hier al
sinds mensenheugenis kan inleveren. En dat alles uiteindelijk gefinancierd uit de
opbrengst van onze nog immer als een speer draaiende en bij het publiek populaire
winkel. We kunnen ons vanaf nu weer naar hartenlust richten op onze
hoofd-doelstellingen; hergebruik en projectondersteuning. Vooral dat laatste maakt
ons erg blij.

Wat maakte dit jaar bijzonder?
Bouwactiviteiten
Lees verderop een uitgebreid verslag door de bouwgroep van Overal. Zie ook de foto's
verspreid in dit verslag

Toch ondersteuning voor het buitenland
Zij het op wat bescheidener schaal. Meer details te lezen in het overzicht
projectondersteuning.

Coördineren nieuwe stijl
Niet eens zo heel vernieuwend, wel gecoördineerder. Nieuwe afspraken vervangen
ondeugdelijke of onduidelijke oude
afspraken. Er komen duidelijke
aanspreekpunten voor de diverse
activiteiten waar Overal zich mee
bezighoudt. Er wordt ook
afgesproken wanneer iets klaar
moet zijn. Doel: het werken bij
Overal leuker maken. Notulen
worden meteen na de vergadering
verspreid. Personeelszaken wordt
opnieuw op de rails gezet. Het
huishoudelijk reglement wordt
vereenvoudigd. Om de
communicatie met de werkvloer te
bevorderen wordt geprobeerd een

oud
nieuw
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werklunch in te stellen maar dit mislukt. Via direct communiceren of oproepen in ons
personeelsblad of logboek proberen we mensen zoveel mogelijk bij de dagelijkse gang
van zaken te betrekken.
De CG (= coördinatiegroep, ofwel dagelijks bestuur, 5 leden) verantwoordt zich twee
keer per jaar naar de medewerkersraad (SR ofwel Stichtingsraad, alle vaste
medewerkers hebben stemrecht). De SR kan de CG een nieuw mandaat voor zes
maanden geven of naar huis sturen en een nieuwe groep aanstellen. Verder keurt zij
alle grote beleidslijnen, de begrotingen en heeft de eindstemming bij het aanstellen
van personeel.

Nieuw bestuur
Na lang zoeken en een bestuur dat meer op papier bestond dan in werkelijkheid lukt
het Overal na twee jaar rommelen weer een functionerend bestuur in het leven te
roepen. Hoewel nieuw bestaat het bestuur vooral uit Overallers van het eerste uur en
een door de wol geverfde vrijwilliger. Hoofdtaak van het bestuur is toe te zien op het
naleven van de statuten door de CG, Stichtingsraad en personeel van Overal. Tevens
treedt zij bemiddelend op bij slepende onenigheid of tussen mensen onderling of over
de interpretatie van afspraken. Uitspraken van het bestuur zijn bindend.

Feesten
De botten worden brozer, de
spieren stijver, de levers droger
en de aankleding soberder maar
feest vieren kunnen we nog best
goed. Vaste waarden zijn
inmiddels het tuinfeest vlak voor
de
zomer-v
akantie
en de

oud

............................. nieuw

reparatie ...
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Kerst-borrel aan het eind van het jaar. Indien gecombineerd met een Stichtingsraad
ook nog voorzien van inhoud, zeker als er presentaties van ondersteunde projecten en
van het nieuwe bestuur aan vooraf gaan. Medewerkers die zelf wat te vieren hebben
weten hier ook van wanten en als er een jubilaris in de zaak is willen we ook nogal
eens lekker uitpakken. Dit jaar was Marly 20 jaar bij ons en met een snel bliksemfeest
wisten we haar volkomen te verrassen.
Bij gelegenheid stellen we ons pand en de tuin ter beschikking aan derden als die
bijzondere verdiensten voor Overal hebben gehad.

De mensen
Het allerbelangrijkst is ons personeel. Een vaak bonte verzameling en nogal
heterogeen, ook als het om opinies gaat. De een blijft kort, de ander lang, velen
komen na andere wegen bewandeld te hebben weer terug maar niemand zal zijn/haar
tijd hier snel vergeten. De vrijwilligerscentrale levert ons nog vaak mensen en
stagiaires, we hebben plaatsen voor migranten en mensen die een opstapje naar de
maatschappij of de arbeidsmarkt nodig hebben en stellen regelmatig mensen via stg.
Uitzicht te werk. We draaien de boel met zo' n tien gesubsidieerde banen en twintig
min of meer vaste vrijwilligers. In onze tuin zijn het hele jaar door mensen via stg.
Gast actief. Verder bevindt zich daar de heemtuin van de Kaardebol. Overal bedankt
op deze plek al haar medewerkers zittend en vertrokken en wil ook al haar relaties en
haar klanten bedanken.

Afval
We wisten dit jaar onze afvalberg te verkleinen door ijverig gezoek en oplettendheid
van ons personeel. Bruikbare kleding, die eerst weggegooid moest worden, gaat nu
grotendeels naar Gambia. Huisraad verhuist elke week naar Senegal en veel
kinderspeelgoed en ander nuttigs wordt bij gelegenheid opgehaald door een
organisatie die het naar weeshuizen in Polen en Roemenië brengt. Ook opleidingen
zoals die van Mode ROC vindt hier veel bruikbaar materiaal en er is altijd wel een
clubje of persoon die hier om een goede reden nog wat handigs kan verwerven (zie
ook materiële ondersteuning bij binnenlandse projecten). Het ROC stelde dit jaar haar
creaties bij Overal ten toon en dat viel heel goed in de smaak bij ons kooplustige
publiek.

Publiciteit
Hoewel Overal zonder behoorlijke PR afdeling draait mochten we ons dit jaar meerdere
keren in de belangstelling van de media verheugen. De renovatie werd breed
uitgemeten in de Gelderlander, we stuurden ingezonden brieven, gaven een interview
met wijkblad de Stenen Bank en met TV Nijmegen1. Verder bezochten we de DAR
awards en het Lokaal Compliment van de vrijwilligerscentrale waarmee we ook de
bijlage over vrijwilligerswerk in Nijmegen van de Gelderlander haalden en staan vast
in de Zondagkrant met een advertentie. Aan onze website valt altijd wat te verbeteren
en dat gebeurt dan ook met intervallen in verscheidene combinaties van mensen. Zie:
www.overal.org.
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De renovatie
Bijdrage van de bouw/onderhoudsgroep
betreffende renovatie en onderhoud pand.

Vanaf begin 2005 is door een paar
medewerkers van Overal gewerkt
aan het dossier ´Het pand van
Overal is ziek´. Vele onderzoeken
zijn gedaan naar hoe het zover heeft
kunnen komen dat er zoveel
gebreken aan het pand zijn ontstaan,
te weten:
● Het lekkende dak;
● Het afschuiven van het
sedum-substraat in de goot;
oud
● Het inrotten van 2
hoofdspanten, de vele gordingen en dorpels in de glaspui;
● De sterk ingerotte delen van de koepel;
● Het kieren van de verticale rabatdelen van de buitengevels.
In diverse onderhandelingen tussen Overal, architect en aannemer is gebleken dat er
geen enkele garantie meer was te verhalen op de aannemer, die zich wel betrokken
maar niet verantwoordelijk voelde. Ook de architect verklaarde zich wel betrokken
maar niet verantwoordelijk te voelen aangezien hij na de brand niet benaderd is voor
begeleiding van de herbouw in 1997. Vele markante details van het eerste concept
zijn door de aannemer bij de herbouw al dan niet in overleg met Overal gewijzigd en
ook houtsoorten zijn anders uitgevoerd dan tekening en bestek aangaven.
Eind 2007 is in
eigen beheer
een
herstelplan
opgemaakt
met een
kostenraming,
waarna op
voorstel van de
Bouwgroep van
Overal een
adviesbureau
is
aangetrokken
om het
herstelplan
voor te
bereiden voor
aanbesteding
en uitvoering.
Het bureau
Lakerveld is
hiervoor
nieuw
aangetrokken.
Technische
tekeningen en besteksomschrijvingen zijn gemaakt en diverse aannemers werd
gevraagd prijsopgave te doen. Na beoordeling van de ingediende offertes heeft de
Bouwdirectiegroep (bestaande uit Lakerveld, Toon en Johan) besloten om de werken te
gunnen aan:
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Fokker V.O.F. te Nijmegen
voor alle bouwkundige
voorzieningen en
ontmanteling van het dak en
de pui alsmede het
schilderwerk;
● Albo Milsbeek voor een
nieuwe aluminium pui met
nieuw isolatieglas,
ventilatieroosters en
elektrische zonwering;
● De Groot Vroomshoop voor
het uitfrezen en lamineren
van 2 hoofdspanten;
● Ecogras Zaltbommel voor
het totaal opnieuw
oud
aanbrengen van het
sedumdak.
De werkzaamheden zijn vanaf augustus 2008 allemaal vlot verlopen en goed
uitgevoerd. Een schoonheidsfoutje is ontstaan doordat er af en toe een
miscommunicatie was tussen
de Bouwgroep van Overal (Toon
en Johan), het bureau
Lakerveld, de aannemer en de
coördinatiegroep van Overal.
Hierdoor kwam het besluit voor
aanschaf van nieuwe
zonnepanelen te laat om in
2008 in aanmerking te komen
voor overheidssubsidie. In april
2009 zal nogmaals een
subsidieaanvraag worden
gedaan. Ook was er af en toe
naar onze mening te weinig of
geen toezicht vanuit Bureau
Lakerveld op cruciale
momenten in de renovatie zoals
bij de ontmanteling van het dak
reparatie...
en later bij de pui. Om de
voortgang te verzekeren
moesten beslissingen toen noodgedwongen worden genomen door de bouwgroep van
Overal. In een evaluerend gesprek is dit ook door Lakerveld erkend. Desondanks zijn
er door het bureau Lakerveld beduidend meer uren aan de renovatie besteed dan
vooraf begroot en heeft het bureau deze extra uren niet verrekend. Er is
geconstateerd dat het eindresultaat zeer geslaagd is, mede door het meedenken en
de inventiviteit van Fokker V.O.F. en een enkele wakkere Overaller (Mo bijvoorbeeld
met zijn koepel-idee)
●

In het verleden is geen professioneel onderhoud verricht aan het pand. Dit zien we als
één van de redenen dat er problemen met het gebouw zijn ontstaan. Daarom heeft de
bouwgroep in overleg met de coördinatiegroep besloten om met diverse bedrijven
onderhoudscontracten aan te gaan voor onderhoud van: het sedumdak, de elektrische
zonwering, het buitenschilderwerk, de totale elektrische installatie in en buiten het
pand, de veiligheidslijn boven op het dak ten behoeve van onderhoud van het dak en
het tweemaal per jaar wassen van de binnen- en buitenramen van de gebogen
glaspui. Voor onderhoud van de beveiligingsinstallatie en van de cv-ketels zijn al
contracten afgesloten. Het is de bedoeling dat door deze onderhoudscontracten het
pand tot in lengte van jaren in een goede staat blijft.
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Met dank aan Tjeu voor het uitzoeken van gegevens ten behoeve van alle onderhandelingen in de jaren
voorafgaand aan de renovatie, is dit verslag opgemaakt door Toon en Johan.

NIEUW !
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Projectondersteuning in 2008
Buitenland
Project Karanulaya, via stg. Amaidhi.
Het “women empowerment” project dat we ondersteunden richt zich
op de vrouwen, maar ook op mannen en kinderen in de
vissersgemeenschap van de stad Chennai in Zuid-India, en heeft als
doel de vrouwen te leren opkomen voor hun rechten, en mannen en
kinderen respect voor de positie van vrouwen te leren.
Zie ook www.amaidhi.nl

10.000

People for people, project via stg. Bona Baana.
In Rwanda, het toneel van de gruwelijke volkerenmoorden in de jaren
90, wordt, met eenvoudige middelen, geprobeerd de verschillende
partijen in het toenmalige conflict weer nader tot elkaar te brengen.
Door te leren delen met elkaar en het opnieuw leren samenwerken,
wordt door de mensen van People for People (die zelf uit de regio
afkomstig zijn) geprobeerd de onderlinge tegenstellingen tussen de
verschillende groepen te overwinnen.
Zie ook www.bonabaana.nl

10.000

Totaal projecten buitenland

20.000

Binnenland
Projecten
15 jaar Antifascistische Actie nederland: jubileum CD en DVD

250

conferentie "recht op recht" over illegalenproblematiek

200

anti-SGP: vrouwenrechten, tegengeluid anti-abortusdemonstraties

70

"Geen mens is illegaal" generaal pardon-campagne voor witte illegalen

250

"Wereld Express" reizende interactieve tentoonstelling over internationale
samenwerking, duurzame ontwikkeling en wereldhandel

250

Stichting U2 Nijmegen: activiteitendag in het kader van de Internationale
dag van de Vrede (21-9)

300

Seminar voor Farsi-talige jongeren over homofobie

400

Anti-discriminatie demonstratie

100

SWOMP actiekamp (Slimme Woonwagenbewoners Op Mooie Plekjes):
experimenteerterrein voor ecologisch leven

100

Nijmeegs deel van de "Grensgevallen-campagne"

100

"Palestina café", maandelijkse avond rond Palestina in diverse steden

200

Voorlichtingsbijeenkomsten voor allochtone jongeren over alcohol- en
drugsverslaving

150

Vrouwenforum: voorlichtingsproject aan vrouwen van etnische groepen
over taboes zoals omgaan met sexualiteit

250

Voorlichtingstour langs diverse steden over neonazistische groep NSA
(Nationaal Socialistische Actie)

150

Totaal projecten binnenland

2770
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Solidariteitsbijdragen*
N.a.v. Internationale Mensenrechtendag: Vrouwenrechtendag

125

Viering Internationale Vrouwendag Farsisprekende vrouwen

125

Multicultureel grenzeloos festival: info en cultuuruitwisseling

125

Nederland bekent kleur: anti-racisme manifestatie

125

Comite Anti-Stierenvechten: educatieve projecten in vele landen

125

Steunpunt vluchtelingen: steun aan clienten, ook na generaal pardon

125

Fanga Musow: (Krachtige Vrouwen): opvanghuis voor vrouwen en kinderen
zonder verblijfsvergunning

125

Campagne tegen wapenhandel door onderzoek naar productie, handel en
financiering van wapens

125

Buro Jansen en Janssen: onderzoek naar en krant over preventief fouilleren

125

"Musical op maat": kinderen (8-12 jaar) van diverse achtergrond maken
kennis met muziek en cultuur

125

Witboek Kraken: positief geluid over kraken

125

Landelijke "Grensgevallen Campagne" voor uitgeprocedeerden die buiten
de pardonregeling vallen

125

Totaal solidariteitsbijdragen

1500

Totaal binnenland

4270

Ondersteuning in natura*
Senegal:

veel kleine huishoudelijke spullen, speelgoed en
naaimachines

Actie Schoenendoos:

veel klein speelgoed voor kinderen in diverse landen

Gambia:

speelgoed voor scholen, weeshuizen en ziekenhuizen.
Kleren voor armen in Gambia en vodden waarvan in
Beuningen poetsdoeken worden gemaakt, waarvan
vervolgens de opbrengst naar Gambia gaat.

Polen, Roemenie en Bulgarije:

speelgoed voor weeshuizen

Stg. 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.

*
*

deze geven we als we een project wel sympathiek vinden, maar bijvoorbeeld te groot is voor ons, of
niet helemaal aan een van onze andere criteria voldoet
alle steun in natura verloopt via directe, persoonlijke contacten
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Overzicht ondersteuning de laatste 5 jaar
(zie elders in dit verslag voor details 2008)

Ondersteuning laatste 5 jaar

€ 70.000

Buitenland
Binnenland
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Balans
AKTIVA
Duurzame aktiva:

Grond
Bedrijfspand
Inventaris
Groot onderhoud
Vervoermiddelen

€ 29.713,00
€ 470.898,00
€ 2.033,00
€ 222.095,00
€ 10.396,00

Totaal Duurzame aktiva:
Vlottende aktiva:

Liquide middelen
Te vorderen BTW

€ 735.135,00
€ 78.531,00
€ 17.779,00

Totaal Vlottende aktiva:

€ 96.310,00
€
831.445,00

Totaal aktiva
PASSIVA
Afschrijvingen:

Bedrijfspand, 5%
Inventaris, 25%
Groot onderhoud 20%
Vervoermiddelen 25%

€ 435.043,00
€ 2.033,00
€ 10.063,00
€ 10.396,00

Totaal Afschrijvingen:
Kortlopende schuld aan
kredietinstelling
Transitorische passiva
Eigen vermogen

€ 457.535,00
€ 3.067,00
€ 24.625,00
€ 346.218,00
€ 373.910,00

Totaal passiva

€
831.445,00
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Verlies- en winstrekening
OPBRENGSTEN:
Verkoop boeken
Verkoop
Giften
Rente

€ 22.345,00
€ 93.067,00
€ 5.035,00
€ 1.196,00

Totaal opbrengsten
KOSTEN:

€ 121.643,00

Vervoer:
€ 2.271,00
Administratie:
€ 9.283,00
Publiciteit:
€ 323,00
Huisvesting:
€ 13.200,00
Onderhoud:
€ 2.918,00
Personeel
€ 14.100,00
Huishoudelijk:
€ 2.236,00
Afschrijvingen:
€ 9.379,00
Projectondersteunin
g
€ 24.270,00

Correctie / retour voorgaande jaren -/-

€ 10.250,00-

Totale kosten

€ 67.730,00

Resultaat 2008
Eigen vermogen op 1-1-2008
Resultaat 2008
Eigen vermogen op 31-12-2008

€ 53.913,00
€ 292.305,00
€ 53.913,00
€ 346.218,00
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Specificatie verlies- en winstrekening
Vervoer:

Administratie:

Publiciteit:

Huisvesting:

Onderhoud:

Personeel

Brandstof
Reperatie en onderhoud
Belasting
Verzekering
Reiskostenvergoeding
Totaal Vervoer:
Telefoon
Kantoorartikelen
Lidmaatschappen
Abonnementen
Internet
UPC
Alarmcentrale
Verzekeringen
Administratiekosten
Totaal Administratie:
Advertenties
Jaarverslag
Overige
Totaal Publiciteit:

€ 751,00
€ 239,00
€ 382,00
€ 634,00
€ 265,00
€ 2.271,00
€ 1.060,00
€ 363,00
€ 206,00
€ 228,00
€ 264,00
€ 166,00
€ 552,00
€ 3.293,00
€ 3.151,00
€ 9.283,00
€ 258,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 323,00

Gas, water, stroom
Belasting
Verzekeringen
Totaal Huisvesting:

€ 4.571,00
€ 6.694,00
€ 1.935,00

Pand
Tuin
Electronica
Totaal Onderhoud:

€ 2.162,00
€ 573,00
€ 183,00

Activiteiten
Advies J.V.S.
Advies Bouwgroep
Overige
Totaal Personeel

€ 818,00
€ 150,00
€ 12.329,00
€ 803,00

€ 13.200,00

€ 2.918,00

€ 14.100,00

Huishoudelijk:

Afschrijvingen:

Diversen
Totaal Huishoudelijk:

€ 2.236,00

Pand
Groot onderhoud
Totaal Afschrijvingen:

€ 4.137,00
€ 5.242,00

€ 2.236,00

€ 9.379,00
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