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Voorwoord
Laten we dit het jaar van de terugkeer noemen. Tenminste
op sommige vlakken dan. Onze belangrijkste kernactiviteit,
de buitenlandse projectondersteuning, is in 2007 lang
slapende gebleven, maar werd aan het eind van het jaar
wakker gekust als ware zij Sneeuwwitje in haar glazen kist
(hierover later meer).
Later in het jaar kreeg ook de publiciteitsgroep weer wat
meer body. We zagen de terugkeer van enkele
oudgedienden, handig in een tijd waarin nieuw bloed zich
minder aandient en we konden zelfs personeel uitlenen met
terugkeergarantie. Natuurlijk hadden we ook last van steeds
weer terugkerende problemen: “gaten” in het rooster vullen
en plaatsgebrek in het pand als ons weer een periodieke
tsunami van aangeboden goederen overspoelde. Dat hoort
allemaal bij een kringloopbedrijf, die eeuwige spiraal van
geboorte en dood. We zien uit naar het cradle-to-cradle
tijdperk waarin afval voedsel wordt en alles tot in de
eeuwigheid kan worden hergebruikt zonder aan kwaliteit in te
boeten.
Zelf zullen we alvast een slag proberen te maken bij het herstel van ons momenteel niet meer zo
duurzame pand.
(De foto's in dit verslag geven een indruk van de bouwkundige problemen waarover u in dit verslag meer kunt
lezen. Volgend jaar hopen we in het jaarverslag foto's van een hersteld en gezond pand te kunnen laten zien.)

Overzicht 2007
De grote thema's voor Overal het afgelopen jaar waren goeddeels dezelfde als in 2006. Het herstellen
van ons pand, het doorstarten van de buitenlandse projectengroep en het vinden van een vers
stichtingsbestuur. Het was ook het jaar waarin de coördinatiegroep, het dagelijkse bestuur, moest laten
zien het zonder al teveel ruggespraak aan te kunnen om van Overal een slagvaardigere organisatie te
maken. Maar we beginnen met het herstelplan.

Het herstelplan
Waar de zwakke plekken in
het pand zaten was in 2006 al
goeddeels bekend, al
ontdekten we hier en daar nog
wel wat meer gebreken. De
bouwgroep van Overal
besloot, na meerdere
gesprekken met de architect,
aan het einde van het jaar tot
het aanstellen van een
technisch bureau om tot een
werkschema te komen. Uit de
drie kandidaten voor de klus
werd bureau Lakerveld uit
Gorinchem gekozen als
toezichthouder voor dit karwei.
De plannen zijn om medio
2008 met het werkelijke werk
te beginnen.

Het stichtingsbestuur
Overal heeft al jaren geleden gekozen voor een bestuursvorm op afstand. Een bestuur dat je moet zien
als een procesbewaker en in voorkomende gevallen als bemiddelaar in gerezen conflicten. In principe
bestaat het bestuur uit 5 leden:twee mensen die hier werken en drie mensen uit de buitenwereld. Het
bestuur houdt in de gaten of er binnen Overal geen dingen gebeuren die in strijd zijn met de statuten of
het huishoudelijk reglement. Dat alles in het belang van Overal en het bestuur zelf want als er rare
dingen gebeuren is het bestuur aansprakelijk. Vooral dat laatste maakt het al jaren lastig bestuursleden
te vinden. Het is geen echt heel groot karwei maar aansprakelijkheid dragen, terwijl er niet echt veel
tegenover staat, is voor velen net een stap te ver. Zo bestond (en bestaat) de situatie dat de huidige
bestuursleden er al weer heel lang zitten. In het ideale geval zit een bestuur twee jaar en wordt dan
opgevolgd. De kandidaten die hiervoor waren benaderd zagen er later toch weer vanaf. Uit eigen
gelederen trad nog een interim-bestuurslid naar voren
maar meer zat er afgelopen jaar niet in en de leden willen
nu toch echt weg. Dus wie dit nu leest en denkt, ach dat
lijkt me wel wat...

De geboorte van de BUP
In het voorjaar van 2006 heeft de toenmalige
buitenlandse projecten groep zich opgeheven wegens
(o.a.) gebrek aan menskracht. Haar budget werd
gereserveerd voor de aanstaande verbouwingen en er
zijn een aantal voorstellen gedaan voor een nieuwe
opzet. Een jaar later hebben Liduine Ge en Ton de draad
weer opgepikt en zijn met voorstellen gekomen voor een
doorstart met bijbehorend budget. Tijdens de
stichtingsraad van juni is besloten om verder te gaan
met een manier van ondersteunen die Overal met een
minimum aan inzet een maximum aan resultaat moet
gaan opleveren. Gekozen is voor een model waarbij een
beperkt aantal vaste partners een beperkt aantal
projectaanvragen indient, waarna uit een overzichtelijke
hoeveelheid aanvragen een keus gemaakt wordt. En de
BUP was geboren.
In augustus is Ton van start gegaan. Kort daarna werd
Toin zijn charmante assistente of andersom natuurlijk. Er
werd een beknopte versie van de criteria geformuleerd aan de hand waarvan de beoogde partners
(Bona Baana, Stedenband Nijmegen-Masaya en stichting Amaidhi) uitgenodigd werden om vóór 1 april
met een drietal projectaanvragen te komen. Tot zover de theorie. De praktijk leest U in een volgend
jaarverslag. Gezien het bovenstaande hebben we dus, helaas, in 2007 geen buitenlandse projecten
kunnen ondersteunen.

Binnenlandse Projecten
Ook dit jaar is de werkwijze van de binnenlandse projectengroep weer doelmatig gebleken. Marly bekijkt
de aanvragen en scheidt het kaf van het koren.
Vervolgens roep ze een raad met wijzen uit het oosten
bijeen en samen beslissen zij over afwijzing,
toekenning of solidariteitsbijdrage. Een enkele keer
wordt nog nader geïnformeerd maar wat er ook
gebeurt je vindt het terug in het Grote Boek van Marly.
Verderop in dit verslag vindt u het overzicht over het
jaar 2007.

Een jaar Overal in vogelvlucht:
In personeelsland is altijd wat aan de hand, dat zal iedereen
beamen.
Mieke volgde haar roeping en ging met instemming van ons een
stage neuropsychologie lopen op Groot Klimmendaal in Arnhem.
Met terugkeergarantie want stages zijn tijdelijk. Aan het einde van
de rit kreeg zij echter een invalbaan bij voornoemd instituut
waardoor die garantie wel eens verstreken zou kunnen blijken. Zij
verscheen zowaar paginagroot in de Gelderlander toen die
afgelopen jaar een bijlage aan de zorgsector besteedde en dat
vervulde ons toch wel met trots. Yvonne kwam niet meer toe aan
het voeren van de al zolang ophanden zijnde
functioneringsgesprekken met ons personeel omdat haar jaar op
personeelszaken er eerder opzat dan gedacht. Jammer maar we
danken haar voor de mooie kaartenbak en de opschoning van de
dossiers. Deelke maakte een tijd onderdeel uit van de kleine
spullengroep maar werd gekaapt door de arbeidsmarkt. Ook haar
zwaaien wij lof toe. Bas van kleine spullen ging ook al de zorg in
maar kwam niet in de krant, behalve dan in die van ons. Basje
bedankt en kom nog eens voor ons zorgen. Soms gaan mensen
zelfs het land uit. Zo gebeurde het dat Kees na jarenlang op Materialen en Onderdelen te hebben
gescoord met onderhoudsbijdrage en met medeneming van vriendin Ansjulla, die graag in zakken
kleding wroette, naar Noorwegen emigreerde. Het ga ze goed en we spreken nog eens over de
opwarming van de aarde met ze.
Verder hadden we nog voor korte tijd diverse mensen onder dak op diverse posten maar dat waren geen
blijvertjes helaas maar ook zij hadden hier even een plaats. We mochten nieuw verwelkomen:Gerard op
kleine spullen en in de toekomst ook op boeken. Ton en Toin (met spontane terugkeergarantie) op BUP
en andere werkzaamheden. Bart L. met “terugkeereffect” op de bus maar inmiddels weer buitengaats.
Maria op kleine spullen maar vanwege ernstige gezondheidsklachten helaas weinig in zicht. Paulina op
kleding, geïntroduceerd in het kader van het project "naar een grotere wereld" door het Internationaal
Vrouwencentrum (migrantenvrouwen in aanraking brengen met vrijwilligerswerk en Nederlanders) en
ondertussen al aardig ingeburgerd. In september kwam Monetta even de publiciteitsgroep aanvullen en
blies terzijde het krantje van Overal en de website nieuw leven in. Weliswaar niet helemaal zelf maar het
is er weer en daarvoor bedankt. Marieke en Olivier uit Arnhem op diverse voorkomende
werkzaamheden, Tim op grote spullen, adressenrijden en schapen hoeden, Jude uit Kameroen kwam
een half jaar stage lopen op de taalplaats om beter Nederlands te leren en zette zich in op kleine spullen
en in de tuin en ten slotte wethouder Jan van der Meer op de bakfiets (het kortste dienstverband ooit met
ongeveer anderhalf uur). Ook weer alle lof voor de niet genoemden die er steeds weer voor zorgen dat
we hoe dan ook aan de gang blijven.
In de zich rap transformerende achtertuin van Overal lieten zich verschillende nieuwe gezichten
verwelkomen via stichting Gast, het SUN of
anderszins. We mochten onder anderern
Wen Ou uit China verwelkomen, Brahm uit
Somalie of Ethiopie, Risa uit Angola naast
onze vaste waarden Eladio uit Colombia,
Zitout en Corisande uit Congo, Dragan uit
Servië en Mourad en Artak uit Azerbeidjan.
Door de pardonregeling veranderde er het
een en ander aan de samenstelling maar we
proberen ook hier steeds nieuwe mensen te
vinden. Het aanleggen van de moestuin
bleek een goede lokvogel en leverde heel
wat kropjes sla e.d. op. Het slaan van palen
voor de aanleg van houtwallen werd ook al
een aardige routine en Sjef Gielen oud
medewerker van stichting wAarde legde een
beukenhaag neer met de kettingzaag.

Gevolg:een mooie dichte beukenhaag met mooie plekjes voor vogels. We pakten de bramen en
brandnetelwoeker aan, zaaiden bloemen en kruiden, snoeiden en kapten en lieten Nonja met haar
biodieselkettingzaag los op dode bomen. Struiken die we na het rooien overhielden vonden begin
November een nieuwe plek in het rooibosje van Park West alwaar we wederom wethouder van de Meer
aantroffen op een recreatieskelter die Overal had opgehaald en die via Toon alsnog weer terecht kwam
bij de rechtmatige eigenaar. Verder organiseerde de tuingroep nog een excursie naar Hortus Arcadia om
inspiratie op te doen.
Over tuinen gesproken:we lieten de voortuin taxeren
omdat naast Overal het woonhuis te koop stond.
Veel potentiële kopers hadden belangstelling voor
het huis met voortuin. Verkoop daarvan had ons de
mogelijkheid geboden meer geld in het herstel te
stoppen. Uiteindelijk werd het huis zonder voortuin
verkocht.
De publiciteitsgroep probeerde samen met de
kledinggroep Overallers mee naar de modeshow
van het ROC in de Lindenberg te krijgen maar
slaagde hierin niet geheel. Wel leverde dit een
project op voor 2008. We gaven een interview aan
wijkblad de Stenen Tafel en aan de internet TV
zender Nmg TV Europa en boden Bona Baana de
gelegenheid hier promotie voor haar activiteiten te
maken met aan het eind een benefietverkoop. De
website werd bijgewerkt en het bedrijfsblad ging
voor de gelegenheid onder de naam “Overalles”
opnieuw van start. We hielden als vanouds weer
een tuin en kerstborrel, de eerste met slecht weer,
live muziek en kampvuur, de tweede met een buffet
van de afhaalchinees.
Aan het einde van het jaar kwam de
coördinatiegroep zichzelf tegen en ging
demissionair het nieuwe jaar in. Adviseur Toin ging
aan het formeren en volgend jaar hoort u hoe dat is
afgelopen.

Ondersteunde projecten 2007 (binnenland)
Giften
Internationaal vrouwencentrum: educatieve ontmoetingsdag met 100 vrouwen naar Afrikamuseum

€ 250

“Doorbraak”: informatie-toernee over Geert Wilders en zijn Partij voor de Vrijheid

€ 350

Voorlichtingsproject op middelbare scholen over pesten, discriminatie en kuddegedrag

€ 100

Nederlands sociaal forum: organisatie “Top van onderop” i.v.m. G8

€ 100

Burma Centrum Nederland: follow-up Total Campagne

€ 300

Stichting. Pro Longo Maï: 2e hands video- en audio-apparatuur voor beeldmateriaal voor
info-avonden

€ 250

Actiegroep “Migranten Welkom” haalt hekken weg bij terrein bajesboten in Zaandam

€ 100

Werkgroep antifascisme in Leiden organiseert 4 bijeenkomsten over extreem rechts

€ 200

Comité “NVB Nee” organiseert demonstratie en manifestatie tegen extreem-rechtse NVB

€ 250

Samenwerkende Multiculturele Jongeren Organisaties: multiculturele ontmoetingsdag

€ 200

Anti-fascistische actie: drukken nieuwe stickers

€ 250

Samenwerkende Iraanse vrouwengroepen: bewustmakingsdag over natuur en milieu

€ 250

Alert! : steun voor slachtoffers van racistisch en neo-nazistisch geweld in Rusland

€ 250

Poster over Geert Wilders om zijn ideeën te ridiculiseren

€ 143

Halabja comité: juridische procedure tegen Nederlandse bedrijven die aan Irak chemicaliën
hebben geleverd voor productie gifgas

€ 500

Jongerengroep voor kunst, cultuur organiseert voorlichtings- en ontmoetingsdag voor
vluchteling-jongeren

€ 200

Stichting Gast: tentoonstellingsproject

€ 400

Subtotaal giften binnenland:

€ 4.093

Solidariteitsbijdragen
Jongen uit Weesp gaat via Project Trust 1 jaar vrijwilligerswerk doen in China

€ 100

Dissent organiseert protestacties tegen G8 in Duitsland

€ 125

Media Comité Iraanse Koerden in Nederland: aanschaf camera voor interviews en korte
films om communicatie tussen Koerden in Iran nen Nederland te verbeteren

€ 125

“Vóór de verandering” organiseert dag en maakt brochure over “regionalisering” als
alternatief voor globalisering

€ 125

Eurodusnie: thema-maand over sociaal activisme

€ 125

Vrije Keyser: cameraspullen voor alternatieve TV-uitzendingen

€ 125

Stichting Global Human Rights Defense: campagne om in dde westerse samenleving
aandacht te vragen voor groepsverkrachtingen in Bangla Desh

€ 125

Christmas Fair Trade: alternatief voor commerciële kerstmarkten

€ 125

“Stop Afbraak Sociale Huisvesting”: landelijke demonstratie en manifestatie

€ 125

“Proefdiervrij”: project “Kids en proefdieren”

€ 50

“Kleintje muurkrant”: kosten juridische averij

€ 125

“Papieren Tijger”: juridische problemen i.v.m. uitgave boek “Een man tegen de staat”

€ 125

Festival voor actievoerders en wereldversleutelaars

€ 125

I.V.N. hoogstamfruitgroep

€ 25

Totaal solidariteisbijdragen

€ 1.550

Totaal giften binnenland

€ 5.643

Steun in natura
AFA Nederland:

Bureaustoelen

Gambia:

Veel speelgoed voor scholen en weeshuizen

Senegal:

Veel kleine huishoudelijke spullen en speelgoed

Actie Schoenendoos:

Veel klein speelgoed voor kinderen in diverse landen

Talita Koemi school:

eenvoudige spelletjes en speelgoed voor moeilijk lerende kinderen

Poolster:

Afgedankte katoenen kleding wordt als poetsdoeken gebruikt

Kraakpand:

Borden, bestek, pannen e.d. voor eetcafé

Straatmensen voor straatmensen: Dekens en kleding

Opmerking over buitenlandse projecten
In het jaarverslag van stichting Overal bent u gewend een overzicht te vinden van de door ons
ondersteunde buitenlandse projecten.
Zoals we ook al in de pers en elders in dit verslag bekend hebben gemaakt, hebben we tot onze grote
spijt in het jaar 2007 de ondersteuning van buitenlandse projecten moeten onderbreken. Dit omdat we
nog geen duidelijk overzicht hadden over de mogelijke kosten die we voor het herstel van ons pand
zouden moeten maken. We konden geen grotere bedragen toezeggen aan wie dan ook.
Inmiddels weten we waar we aan toe zijn, en het is bij het ter perse
gaan van dit verslag duidelijk dat we in 2008 weer kunnen starten
met ondersteuning van buitenlandse projecten (er is voor 2008 een
bedrag van 20.000,- gereserveerd, en we verwachten in de
opvolgende jaren weer op volle sterkte onze ondersteuning te
kunnen hervatten.)
Meer hierover in onze volgende jaarverslagen en op onze site.

Overzicht ondersteuning laatste 5 jaar
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Financieel verslag 2007
Balans
AKTIVA
Duurzame aktiva:
Grond
Bedrijfspand
Inventaris
Groot onderhoud
Vervoermiddelen

€ 29.713
€ 470.898
€ 2.033
€ 4.821
€ 10.396

Totaal Duurzame aktiva:

€ 517.861

Vlottende aktiva:
Leningen uitgaand
Liquide middelen

€ 2.000
€ 233.942

Totaal Vlottende aktiva:

€ 235.942

Totaal aktiva

€ 753.803

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

€ 430.906
€ 2.033
€ 4.821
€ 10.396

Totaal Afschrijvingen:
Vreemd vermogen
Transitorische passiva
Eigen vermogen

€ 448.156
€0
€ 13.342
€ 292.305
€ 305.647

Totaal passiva

€ 753.803

Verlies- en winstrekening
OPBRENGSTEN:
Verkoop boeken
Verkoop
Giften
Rente
Aflossing lening woonhuis

€ 22.311
€ 86.185
€ 3.426
€ 1.090
€ 21.342

Totaal opbrengsten

€ 134.354

KOSTEN:
Vervoer:
Administratie:
Publiciteit:
Huisvesting:
Onderhoud:
Personeel
Diversen:
Afschrijvingen:
Projectondersteuning
Totale kosten

€ 2.939
€ 8.321
€ 705
€ 10.576
€ 2.948
€ 817
€ 1.719
€ 5.342
€ 5.643
€ 39.010

Resultaat 2007

€ 95.344

Eigen vermogen op 1-1-2007
Resultaat 2007

€ 196.961
€ 95.344

Eigen vermogen op 31-12-2007

€ 292.305

Specificatie verlies- en winstrekening
Vervoer:
Brandstof
Reperatie en onderhoud
Belasting
Verzekering
Bonnen
Reiskostenvergoeding
Huur bus

€ 685
€ 624
€ 360
€ 689
€ 130
€ 368
€ 83

Totaal Vervoer:

€ 2.939

Administratie:
Telefoon
Kantoorartikelen
Lidmaatschappen
Abonnementen
Internet
UPC
Alarmcentrale
Verzekeringen
Administratiekosten
Taxatie voortuin
Overleg / advies architect

€ 1.082
€ 250
€ 188
€ 371
€ 264
€ 163
€ 712
€ 2.033
€ 87
€ 125
€ 3.046

Totaal Administratie:

€ 8.321

Publiciteit:
Advertenties
Jaarverslag
Overige

€ 571
€ 115
€ 19

Totaal Publiciteit:

€ 705

Huisvesting:
Gas, water, stroom
Belasting
Verzekeringen

€ 3.054
€ 5.827
€ 1.695

Totaal Huisvesting:

€ 10.576

Onderhoud:
Pand
Tuin
Overige
Inspectie pand
Totaal Onderhoud:

€ 1.440
€ 549
€ 164
€ 795
€ 2.948

Personeel
Activiteiten
Advies J.V.S.
Overige

€ 597
€ 150
€ 70

Totaal Personeel

€ 817

Diversen:
Huishoudelijk

€ 1.719

Totaal Diversen:

€ 1.719

Afschrijvingen:
Pand
Groot onderhoud
Totaal Afschrijvingen:

€ 4.137
€ 1.205
€ 5.342

