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1Denk aan het milieu: druk dit document bij voorkeur NIET af maar lees het op uw scherm !
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Jaarverslag 2009 algemeen
Hoewel de 

renovatie
eigenlijk in december 2008 al voor de bakker had moeten zijn duurde dit langer dan de voorziene 4 
maanden. De oplevering kwam pas begin 2009 rond.
Onze zorgen over de financiering waren tevergeefs en gebaseerd op het oordeel van de door ons 
aangetrokken experts. We hadden het door de coördinatiegroep in het leven geroepen bouwdepot niet 
nodig en gooiden dat zo snel mogelijk dicht om de kosten hiervan te beperken.
In februari belegden we een evaluatie met toezichthouder technisch bureau Lakerveld om de plus en 
de min kanten van het bouwproces en de rol van betrokken partijen tegen het licht te houden.
Hoewel er door alle betrokkenen fouten werden gemaakt concludeerden de deelnemers aan de 
evaluatie dat het eindresultaat er mocht zijn en werd er naar tevredenheid een eind aan de 
samenwerking gemaakt. Over aannemer Fokker werd de loftrompet afgestoken en veel medewerkers 
van Overal misten de gezellige maar luidruchtige aanwezigheid van de werklui.
Alleen de voorpui werd traag afgebouwd maar werd met het aanbrengen van de elektrische zonwering 
toch tot een goed einde gebracht. De bedrijfshulpverlening moest er nog even aan te pas komen toen 
één van de puienbouwers vergat de ladder te blokkeren en een lelijke schuiver over de glaspui maakte.
Na een inspectie in het ziekenhuis bleek het op enkele schrammen en butsen na allemaal erg mee te 
vallen.
Later in het jaar werden dan toch de allang aanwezige zonnepanelen op het dak gezet en werd er 
subsidie verleend, iets wat het jaar daarvoor mislukt was. We ontvingen ook een subsidie voor het 
afkoppelen van het regenwater van het riool en leverden daarmee een bijdrage aan het verminderen 
van het zuiveren van op zichzelf schoon water.
De bouwgroep zorgde voor de nodige onderhoudscontracten om ervoor te zorgen dat we over 10 jaar 
niet weer hoeven te renoveren. Ook werd de elektrische installatie geïnspecteerd en opgeknapt zodat 
ook daar zich geen verrassingen zouden voordoen en de verzekering ons zou blijven dekken mocht het 
toch mis gaan. Al deze informatie werd gebundeld in een draaiboek zodat we niet elke keer het wiel 
hoeven uit te vinden. Om aan de veiligheidseisen voor het werken op hoogte te voldoen werd een 
gecertificeerde valbeveiliging op het dak aangebracht. Ons sedumdak is rond en een misstap snel 
gemaakt, je ligt dan al vlug zo'n tien meter lager, vandaar.
Ondanks al deze bedrijvigheid was er intern ook kritiek over beslissingen rondom de bouw en dit leidde
helaas tot een breuk in de coördinatiegroep. Uiteindelijk leidde dit tot het vertrek van een 
hooggewaardeerde draaideurvrijwilliger waardoor we in april een nieuw dagelijks bestuur moesten 
kiezen en een rooster-probleem op de vrijdag kregen. Hiermee lijkt Overal de val-ambities van alle 
Balkenende kabinetten te imiteren.
De nieuwe CG hield het precies tot het eind van het jaar uit. Overal zoekt hier in 2010 een oplossing 
voor. Het maakte het voor het bestuur op afstand niet eenvoudig en er werd afgesproken elkaar meer 
op de hoogte te houden van ontwikkelingen. In juni werd daarom ook besloten tot de invoering van een
roosteroverleg. Dit diende om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk werk toch gepland kon worden en 
om samen over knelpunten te spreken. Bovendien levert het direct contact met je collega's op mits 
aanwezig.
In de loop van het jaar meldden zich ook enkele nieuwe en leuke medewerkers waarvan ongeveer de 
helft bleef. Zodoende bleef het personeelsbestand min of meer gelijk wat niet gelijk stond aan het 
afkrijgen van al het werk. Ook faciliteerden we
enkele snuffelstages voor middelbare scholieren.
Ondanks de crisis blijft het aanbod van goederen
hoog en er is natuurlijk ook administratief,
bestuurlijk, personeels-, publiciteits-, projecten-,
tuin- en onderhoudswerk te doen. En dan zullen
we het maar niet hebben over het schoonhouden
van het pand.
Zo bleef de geplande verbouwing van het
schuurtje achterwege, nodig geacht om er een
werkbaar fietsenreparatiehok van te maken en
om meer opslagruimte te creëren voor de berg
afval die we steeds meer scheiden maar die nog
wel als grondstof voor nieuwe producten kan
dienen.
De planning was ook de schuur van verlichting te
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voorzien d.m.v. stroomopwekking met de vervangen zonnepanelen en die tevens te gebruiken voor 
een elektrische pomp voor grondwater teneinde daarmee geen drinkwater te hoeven gebruiken voor 
beregening van de moestuin.
In het 

huishoudelijk reglement
werden o.a. regels voor het gebruik van de bus, reiskostenvergoeding en nieuwe criteria voor 
binnenlandse projectondersteuning opgenomen.
Qua 

publiciteit
konden we ons verheugen op een bezoek van TV Gelderland. Zij maakten een item over de gevolgen 
van de economische crisis en wilden weten in hoeverre wij daar iets van merkten.
In financiële zin weinig maar het viel ons op dat er veel nieuwe klanten kwamen, waarschijnlijk omdat 
2e hands goederen aanschaffen een besparing is op de huishoudbeurs.
De gemeente kwam op bezoek met een delegatie om ons sedumdak te bewonderen en zich daarover 
te informeren en we stuurden van het dak ook foto's op waarvan er later één verscheen in een 
brochure over groene daken in Nijmegen.
We bezochten ook het Lokaal Compliment, het door de vrijwilligerscentrale jaarlijks georganiseerde 
evenement om het belang van vrijwilligers in de maatschappij te onderstrepen.
Voor onszelf hielden we twee feesten, de tuin en de kerstborrel. Op het laatste feestje nodigden we ook
onze projectpartners uit wat te komen vertellen over hoe ze het door ons geschonken geld hadden 
besteed. Dit alles werd visueel ondersteund door “powerpoint”- dia en filmmateriaal.
Om ook het publiek te tonen waar het geld naar toegaat verzorgen onze partners ook 
voorlichtingsmateriaal voor in de etalage. En, oh ja, we gingen ook nog bowlen.

Project People for People: wederopbouw en verzoening in Rwanda
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Waar is onze opbrengst in 2009 naartoe 
gegaan?

Ondersteuning buitenlandse projecten:

Via stg Amaidhi: Karanulaya, een vrouwenproject in India: bewustmaking en emancipatie
vrouwen in arme visserswijken van de stad Chennai € 10.000

Via Bona Baana: People for People, verzoeningsproject in Rwanda € 10.000

Via srg Mandioca: Bijenproject in Brazilië, kleinschalig project om inheemse bevolking 
weer eigen te maken met de bijenteelt en zo in eigen onderhoud te voorzien € 500

Via Bona Baana: TEMAK (Teenage Mother Association en Kisumu) Kenia. Deze organisatie
geeft beroepsonderwijs en ondersteuning aan jonge ongehuwde moeders. € 5.650

Totaal ondersteund buitenlandse projecten: € 26.150

Ondersteuning binnenlandse projecten:

Internetfilmpje tegen kraakverbod € 300

Campagne tegen wapenhandel: onderzoek naar wapenbeurzen en de Nederlandse 
overheidsbetrokkenheid hierbij. € 500

Actiecampagne van zelforganisatie van vluchtelingen uit Burundi in NL tegen 
terugstuurbeleid van de regering. € 200

Ondersteuningsactie voor de gevangenen in de illegalengevangenis in Alphen aan de 
Rijn. € 250

Draaiboek van AntiFascistischeActie om sneller en beter te reageren op extreem rechtse 
demonstraties. € 300

Bijeenkomsten in Amsterdam en Nijmegen over Chinese arbeidsters. € 250

SGP Nee! Acties tegen anti-abortus fundamentalisten”De Schreeuw om Leven”. € 150

Fototentoonstelling 'Nijmegen Ingekleurd' Van Stg. Gast over voorbeelden van 
succesvolle integratie. € 500

Verhuizing Internationaal Vrouwen Centrum € 500

Burgers tegen Gen Tech, petitie tegen het vermarkten van genetisch gemanipuleerd 
voedsel en het patenteren van zaaigoed en in gevaar brengen van de biodiversiteit door 
multinationale bedrijven. € 750

Debat over verzet tegen Geert Wilders en fakkeloptocht in Arnhem. € 150

Tibet Support Groep Nederland: lespakket over Tibet en oplossen van conflicten op een 
geweldloze manier. Simurgh Theater en Videoproducties: theater door kinderen met en 
zonder beperking. € 500

'Het is toch maar prettig als je een instinct hebt' € 200

Totaal ondersteund binnenlandse projecten € 4.550

Totaal Projectondersteuning in geld, 2009: € 30.700

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 
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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

… en diverse andere kleine giften
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Overzicht ondersteuning laatste 5 jaar
(PM: 2007 geen buitenlandse projecten ondersteund ivm noodreservering renovatie pand)
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Balans per 31-12-2009

Activa
Duurzame activa:

Grond  € 29.713,00 
Bedrijfspand  € 470.898,00 
Inventaris  € 2.033,00 
Groot onderhoud  € 236.083,00 
Vervoermiddelen  € 10.396,00 

Totaal Duurzame activa:  € 749.123,00 
Vlottende activa:

Liquide middelen  € 98.799,00 

Totaal Vlottende activa:  € 98.799,00 

Totaal activa  € 847.922,00 

Passiva
Afschrijvingen:

Bedrijfspand, 5%  € 435.043,00 
Inventaris, 25%  € 2.033,00 
Vervoermiddelen, 25%  € 10.396,00 
Groot onderhoud, 5%  € 17.684,00 2

Totaal Afschrijvingen:  € 465.156,00 

Transitorische passiva  € 4.060,00 
Eigen vermogen  € 378.706,00 

 € 382.766,00 

Totaal passiva € 847.922,00

2 t.o.v. Vorig jaar gewijzigd percentage, 5% is reëler
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Verlies- en winstrekening 2009
OPBRENGSTEN:

Verkoop boeken € 23.969
Verkoop € 90.950
Giften € 3.230
Rente/dividend € 1.626
Subsidie € 2.621 3

Totaal opbrengsten € 122.396
KOSTEN:

Vervoer: € 3.605
Administratie: € 6.450
Publiciteit: € 1.131
Huisvesting: € 13.568
Onderhoud: € 22.191
Personeel € 2.764
Diversen: € 2.020
Afschrijvingen: € 7.621
Bank rente en kosten € 358

Projectondersteuning € 30.200

Totale kosten € 89.908
Resultaat 2009 € 32.488

Eigen vermogen op 1-1-2009 € 346.218

Eigen vermogen op 31-12-2009 € 378.706

3Subsidie afkoppelen hemelwaterafvoer
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Specificatie verlies- en winstrekening 2009

Vervoer:
Brandstof € 562
Reparatie en onderhoud € 1.359
Belasting € 399
Verzekering € 926
Bonnen € 52
Reiskostenvergoeding € 307

Totaal Vervoer: € 3.605
Administratie:

Telefoon € 1.130
Kantoorartikelen € 293
Lidmaatschappen € 208
Abonnementen € 308
Internet € 280
UPC € 169
Alarmcentrale € 1.232
Verzekeringen € 2.767
Administratiekosten € 63

Totaal Administratie: € 6.450
Publiciteit:

Advertenties € 1.131

Totaal Publiciteit: € 1.131
Huisvesting:

Gas, water, stroom € 5.030
Belasting € 6.620
Verzekeringen € 1.918
Totaal Huisvesting: € 13.568

Onderhoud:
Pand € 21.144
Tuin € 465

Elektronica € 582
Totaal Onderhoud: € 22.191

Personeel:
Activiteiten € 985
Advies jaarverslag € 150

Advies bouwgroep € 1.629
Totaal Personeel € 2.764

Diversen:
Huishoudelijk € 2.020
Totaal Diversen: € 2.020

Afschrijvingen:
Groot onderhoud € 7.621
Totaal Afschrijvingen: € 7.621

Bank rente en kosten
Bank rente en kosten € 358
Totaal Bank rente en kosten € 358
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