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Inleiding
Voor u ligt het overzicht van het reilen en zeilen van stichting Overal in

2018 alweer. Het bestuur versterkte zich met Thea Hafmans. Welkom

2018.

Thea!

Zoals u zult lezen, konden we weer veel van het geld dat onze

2018 was het jaar waarin we geleidelijk wennen aan onze nieuwe

spulletjes opbrachten naar een scala aan projecten doorgeven. Met

organisatiestructuur, met de afdelingsvertegenwoordiger/sters in OPA

dank aan alle gulle spullengevers uit Nijmegen en omgeving. En aan al

(overleg Planning en Afstemming). Wat in ieder geval blijkt is dat het

onze medewerkers natuurlijk, die zich inzetten voor onze doelstellingen

OPA het in de praktijk makkelijker lijkt te maken om knopen door te

door hun tijd en energie te steken in het werk van stichting Overal.

hakken en besluiten te nemen over veel praktische zaken. De

Daarbij een speciale vermelding voor één van onze oude getrouwen

dagelijkse bestuurbaarheid gaat er volgens de meesten wel op

Gé, die helaas om gezondheidsredenen het werken bij Overal eraan

vooruit, en er kunnen een hele rij praktische zaken worden

moest geven, tot zijn en onze grote spijt. Hij was, en is, een kanjer, en

afgehandeld. Uiteraard zal de stichtingsraad, samen met het bestuur, de

we danken hem dan ook voor bijna 20 jaar tomeloze inzet voor onze

zaken kritisch blijven volgen.

stichting.
Verder bedanken we natuurlijk ook Wil, Jannette, Maarten, Michiel en

De projectondersteuning heeft in 2018 gelukkig gewoon doorgang

Nonja, Leonard en Steve voor hun inzet bij ons. Elk van hen heeft zich

kunnen vinden, al is het eindbedrag lager dan we zouden hebben

met hart en ziel voor Overal ingezet.

gewild. Dat komt deels omdat we een achterstand hadden opgelopen in

Ook in ons bestuur veranderde de bezetting: Kees van den Bosch,

het beoordelen van de (honderden) aanvragen, deels ook omdat we

oud-Overaller en enthousiast bestuurslid, vertrok, Kees, dank voor je

weinig projecten voldoende aansprekend vonden om te ondersteunen,

energie en enthousiasme!

en/of onvoldoende aan onze criteria vonden voldoen. Daardoor is in

In 2018 mochten we ook enkele nieuwe gezichten verwelkomen:

2018 niet het volledige budget naar projecten gegaan. Maar dat hevelen

Adriaan, Loek, Milena, Sulehâ en Suus kwamen de gelederen

we gewoon over naar het volgende jaar, en u zult zien dat we dan weer

versterken. Loes en Sandra kwamen er ook bij maar vertrokken ook in

ruim op stoom zijn wat dat betreft.

Ondersteuning 2018
Buitenlandse projecten:
Bona Baana / MCAFS

Natural Resource Nakaseke Project

€ 6.700

Meraih Bintang

Een nieuw schip voor de vissers

€ 5.300

Precious School Support

Uitbreiding school met 2 lokalen en toiletgebouw

€ 3.000

Sain Tus Center

Kassenproject in Mongolië

€ 7.358

Stg vrienden

Inrichting kleuterschool Bal Bobek

€ 6.000

Stichting Samay

Tierra Viva agroproject

€ 6.000

SWEET India 2

Startkapitaal voor kwetsbare gezinnen/vrouwen om eigen zaak te starten

€ 4.450

steppennomaden

Totaal Resultaat

€ 38.808

Binnenlandse projecten:
In 2018 zijn er slechts enkele aanvragen voor ondersteuning in Nederland zelf binnengekomen, maar geen van deze voldeed aan onze criteria
(zoals op onze website gepubliceerd). Dus voor 2018 GEEN geld naar binnenlandse projecten.

Ondersteuning in natura:
Lesbos vluchtelingen

8 winterjassen, 2 moonboots, 6 paar kinderschoenen

Waarde plm 100 euro

Stichting Straatmensen

9 slaapzakken, 1 tentje, 4 rugzakken

Waarde plm 60 euro

Western Boys High School en Queen Eden

Onze monitoren die we hier niet kunnen verkopen gaan naar deze

Waarde in Nederland te

Highschool, Nigeria

jongens- en meisjesschool, voor het transport kunnen we gebruik

verwaarlozen (niet

maken van overgebleven ruimte in een container die er toch al heen verkoopbaar, nog wel
gaat.

functionerend)

Overzicht van ondersteuning laatste 5 jaar
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Verhouding inkomsten, bedrijfskosten en projectondersteuning afgelopen 5 jaar
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Voorbeelden van projecten die we in 2018 hebben ondersteund

Natural Resource Nakaseke, Uganda.
Bona Baana kennen we als als betrouwbare sponsorpartner en MCAFS als solide lokale organisatie die met weinig middelen al jaren
veel voor elkaar krijgt. Ditmaal een project van hen met als doel: verantwoorde landbouw voor jonge boeren, natuurbehoud en
milieubescherming bij lokale gemeenschappen in Nakaseke District, Uganda.
De bevolking van Uganda is grotendeels afhankelijk van sectoren zoals landbouw, bosbouw en visserij. Klimaatverandering en
belasting van natuurlijke bronnen als gevolg van bevolkingsgroei en aantasting van het milieu verhogen de armoede en
kwetsbaarheid van veel mensen in het land. De kennis van landbouw is door jaren van oorlog, AIDS en armoede, bij jongeren
veelal niet meer aanwezig. Het belang van milieusparende technieken is niet algemeen bekend.
Het project, bedacht door de mensen van MCAFS in Kampala, wil dit probleem op diverse vlakken aanpakken:
•
•
•
•
•
•

Sensibilisatie en trainingsworkshops over milieubehoud.
Bomen planten
Informatie verzamelen en plantmateriaal verzamelen van
hoogwaardige planten en bomen.
Opzetten van een demonstratie tuin
Promoten van op natuur gebaseerde  bijenteelt en boomschorsdoek
economische activiteiten
Training in gebruik en het maken van ‘Lorena’ energiezuinige kachels

Gezien het succes van eerdere projecten van MCAFS en het goed
doordachte plan, ondersteunde Overal dit project met 6700 euro

De schors van de Mutuba boom kan tot textiel worden verwerkt

Zonder boot geen droog
brood
De regio Pangandaran in
Indonesië werd op 17 juli 2006
getroffen door een
allesverwoestende tsunami.
Behalve dat er veel doden te
betreuren waren, is er ook heel
veel schade aangericht. De
toegezegde gelden voor de
wederopbouw zijn helaas nooit
op de plaats van bestemming
aangekomen.
Samen met een aantal vissers
vatte stichting Meraih Bintang
(mensen uit de regio en mensen in Nederland zelf) daarom het plan op om de vissers, die hun boten bij de
Tsunami kwijt waren geraakt, weer op weg te helpen om opnieuw in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien,
en tegelijk ook inkomsten te genereren voor andere projecten van Meraih Bintang, zoals de kleuterschool,
rumah bina budi (kindertehuis) en het creative skills en develop center.
Het plan:
Meraih Bintang koopt enkele vissersboten, die de vissers mogen gebruiken. De vissers kunnen met de boten
veel betere inkomsten verdienen. Ze betalen daarvoor een bijdrage, en delen de winst met Meraih Bintang.
Het geld wordt door Meraih Bintang besteed aan:
• het onderhoud van de boten;
• de aanschaf van nieuwe boten om het project in de toekomst uit te breiden;
• het opzetten van een toko waar vissers hun benodigdheden kunnen kopen;
• de lopende kosten voor de andere projecten van Meraih Bintang.
Stichting Overal ondersteunde dit fraaie plan met een bedrag van 5300 euro (de prijs van 1 vissersboot met uitrusting)
>>>> meer voorbeelden vindt u op onze website www.overal.org, pagina “onze projecten” <<<<<

Balans per 31-12-2018
AKTIVA
Duurzame aktiva:
Grond

€ 29.713,00

Bedrijfspand

€ 470.898,00

Inventaris

€ 2.033,00

Groot onderhoud

€ 268.587,00

Vervoermiddelen

€ 8.001,00

Totaal Duurzame aktiva:

€ 779.232,00

Vlottende aktiva:
Liquide middelen

€ 75.536,00

Totaal Vlottende aktiva:

€ 75.536,00
Totaal aktiva

€ 854.768,00

PASSIVA
Afschrijvingen:
Bedrijfspand, 5%

€ 435.043,00

Inventaris, 25%

€ 2.033,00

Groot onderhoud 20%

€ 124.564,00

Vervoermiddelen 25%

€ 8.001,00

Totaal Afschrijvingen:

€ 569.641,00

Transitorische passiva:
BTW 4e kwartaal

€ 1.301,00

Advies jaarverslag

€ 150,00

BTW suppletie
Totaal transitorische passiva

€ 1.451,00

Eigen vermogen 31-12-2015

€ 283.676,00
€ 283.676,00
Totaal passiva

€ 854.768,00

Verlies- en Winstrekening
OPBRENGSTEN:
Verkoop

€ 69.306,00

Verkoop boeken

€ 17.114,00

Giften

€ 1.540,00

Rente

€ 112,00

Subsidie zonnepanelen

€ 961,00

Oud papier

€ 596,00

Totaal opbrengsten

€ 89.629,00

KOSTEN:
Vervoer:

€ 2.480,00

Administratie:

€ 6.161,00

Publiciteit:

€ 135,00

Huisvesting:

€ 15.125,00

Onderhoud:

€ 9.677,00

Personeel

€ 5.504,00

Afschrijvingen:

€ 12.688,00

Projectondersteuning

€ 38.808,00

Totale kosten

€ 90.578,00

Resultaat 2018
Eigen vermogen op 1-1-2018
Resultaat 2018
Eigen vermogen op 31-12-2018

€ 949,00€ 284.625,00
€ 949,00€ 283.676,00

Specificatie Verlies- en Winstrekening
Vervoer:
Brandstof

€ 625,00

Reparatie en onderhoud

€ 392,00

Belasting

€ 468,00

Verzekering

€ 884,00

ANWB

€ 111,00
€ 2.480,00

Totaal Vervoer:
Administratie:
Telefoon
Kantoorartikelen

€ 985,00
€ 3,00

Abonnementen

€ 377,00

Internet

€ 761,00

Ziggo

€ 186,00

Alarmcentrale

€ 806,00

Verzekeringen

€ 2.293,00

Administratiekosten

€ 750,00
€ 6.161,00

Totaal Administratie:
Publiciteit:
Advertenties
Workshop Online Marketing

€ 125,00
€ 10,00
€ 135,00

Totaal Publiciteit:
Huisvesting:
Gas, water, stroom

€ 2.765,00

Belasting

€ 9.158,00

Verzekeringen

€ 3.202,00
€ 15.125,00

Totaal Huisvesting:
Onderhoud:
Pand

€ 6.156,00

Tuin

€ 193,00

Electronica

€ 254,00

Restafval (SITA)

€ 3.074,00
€ 9.677,00

Totaal Onderhoud:
Personeel
Activiteiten / feesten

€ 1.002,00

Koffie, brood etc.

€ 1.672,00

Reiskostenvergoedingen

€ 510,00

Cadeaubonnen

€ 670,00

Vergadercoach

€ 1.500,00

Advies jaarverslag

€ 150,00
€ 5.504,00

Totaal Personeel
Afschrijvingen:
Pand
Groot onderhoud
Vervoermiddelen
Totaal Afschrijvingen:

€€ 12.688,00
€€ 12.688,00

