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Beste lezer,
In dit jaarverslag een korte samenvatting van wat er in 2019 gebeurde bij Overal, de verantwoording voor wat we met onze opbrengsten
hebben gedaan dit jaar (en de jaren daarvóór), en een aantal voorbeelden van de projecten die we met onze opbrengst hebben
ondersteund in 2019. Veel leesplezier!

2019, een kort verslag
In 2019 waren er niet echt grote gebeurtenissen te vermelden bij stichting Overal. Alles ging zo zijn gangetje, al kwamen we zoals altijd
eigenlijk mensen tekort om alles voor elkaar te krijgen. Het was een relatief rustig jaar. De omzet bleef goed op peil, zelfs iets beter dan
in 2018, en we konden dank zij een goede bezetting van de buitenlandse projectengroep, en een aantal projecten waar we enthousiast
van werden, weer een mooi bedrag besteden aan ondersteuning. De cijfers en enkele voorbeelden van projecten zijn in dit verslag te
vinden en op onze website www.stichtingoveral.nl.
Het Overleg Planning en Afstemming (OPA) kende in 2019 een wisselende samenstelling, maar functioneerde redelijk goed. Een aantal
zaken konden worden afgehandeld of opgestart: de sanering van het plantendak, de controle en verbetering van de elektra in het pand,
de controle van en aanvullingen aan de brandveiligheidsvoorzieningen (extra magneetsloten) bijvoorbeeld.
Ook energiebesparende maatregelen zoals vervanging van TL door LED-verlichting werden in gang gezet en al deels uitgevoerd. Er
kwam er een nieuwe traplift. En natuurlijk was er de vervanging van onze ouwe trouwe bus door een zo-goed-als-nieuw exemplaar. Weer
een diesel, maar wel een veel schonere. (We wilden wel elektrisch, maar die optie was vooralsnog veel te duur.)
Een aantal mensen kwam ons team versterken in 2019: Ans, Jan-Willem, Christiaan, Elvera, Han en Johan kwamen ons versterken. Ook
Jozzy en Jelmer kwamen erbij maar die gingen in 2019 ook weer weg.
Verder vertrokken er diverse mensen na zich een tijd bij Overal te hebben ingezet: Adriaan kon Overal niet meer goed combineren met
zijn andere werk en nam met pijn in het hart afscheid, Harm kon zijn ambities niet helemaal kwijt bij Overal en focuste zijn aandacht op
andere projecten waar hij mee bezig was. Ook Brigitte, José, Loek, Milena, Richard, Ryks en Suus vertrokken bij Overal. Allemaal
bedankt voor jullie werk bij Overal mensen. Zonder jullie was Overal nergens!
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Ondersteuning projecten 2019 (alleen buitenlandse projecten)
Organisatie
Amaidhi – SAVE trust
Bike4School
Bright Future for
Children
Liën Doi stichting
Prime Initiatives
ROSED
Sain Tus Center
Stg Betuwe Wereldwijd /
Tools4 Change
TAPWA
WAP
WASH pads project

Project
Inkomensverbetering, training en microkrediet voor vrouwen in de steengroeven
Fietsen voor schoolmeisjes in Kochogo Kenia
Sobeya Senegal tuinierproject voor vrouwen

Bedrag
€ 5.000
€ 5.000
€ 2.900

Microkrediet project in Vietnam, voor gezinnen met gehandicapte kinderen
Bouw keuken en aanschaf ruw materiaal voor vakopleiding jongeren Ghana
Geitenhouderij en “seed money” voor 20 DALIT vrouwen
Women Economic empowerment Mongolië
Project Oriang Parish Kenia

€ 2.400
€ 8.380
€ 2.689
€ 7.295
€ 1.700

Verbetering inkomspositie en zelfredzaamheid van 50 families met gehandicapte kinderen
Microkrediet en zeepfabricage door vrouwen in Zimbabwe
productie wasbare maandverbanden en luiers in Ghana; tevens werkgelegenheid voor
gehandicapte vrouwen (naaisters)

Totaal giften aan
projecten in 2020

€ 5.000
€ 10.778
€ 6.000
€ 57.142

Zie onze website voor meer informatie over de genoemde projecten

Giften in natura 2019
Lappen stof voor kinderdorp Brakkenstein Kinderdorpen Nijmegen
en Neerbosch oost.

Waarde
ongeveer

Kinderkleding

Stg Gambia

€ 50

4 zakken diverse wol

Stg “Bij ons thuis”, voorstadslaan 267. Voor

€ 100

15 slaapzakken, 1 slaapmat, 8 dekens, 3
tentjes

Stichting Straatmensen Nijmegen

€ 130

10 kilo vreemd muntgeld

Wilde Ganzen, via Lion’s club Nijmegen, t.a.v. staaroperaties in de derde
wereld

€ 100
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Bijdrage aan goede doelen laatste 5 jaar

Ondersteuning laatste 5 jaar
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Verhouding kosten en projectondersteuning laatste 5 jaar
Laatse 5 jaar inkomsten en uitgaven
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Financieel jaaroverzicht stichting Overal 2019
Balans
AKTIVA
Duurzame aktiva:
Grond
Bedrijfspand
Inventaris
Groot onderhoud
Vervoermiddelen

€ 29.713,00
€ 470.898,00
€ 2.033,00
€ 268.587,00
€ 17.950,00

Totaal Duurzame aktiva:

€ 789.181,00

Vlottende aktiva:
Liquide middelen
BTW 4e kw. 2019

€ 50.574,00
€ 312,00

Totaal Vlottende aktiva:

€ 50.886,00
Totaal aktiva

€ 840.067,00

PASSIVA
Afschrijvingen:
Bedrijfspand, 5%
Inventaris, 25%
Groot onderhoud 20%
Vervoermiddelen 25%

€ 435.043,00
€ 2.033,00
€ 137.993,00
€ 533,00

Totaal Afschrijvingen:

€ 575.602,00

Transitorische passiva:
Advies jaarverslag

€ 150,00

Totaal transitorische passiva

€ 150,00

Eigen vermogen 31-12-2019

€ 264.315,00
€ 264.315,00
Totaal passiva

€ 840.067,00

Verlies- en winstrekening
OPBRENGSTEN:
Verkoop
Verkoop boeken
Giften
Rente
Subsidie zonnepanelen
Oud papier
Verkoop bus

€ 71.728,00
€ 15.808,00
€ 1.540,00
€ 36,00
€ 769,00
€ 242,00
€ 1.500,00
Totaal opbrengsten

€ 91.623,00

KOSTEN:
Vervoer:
Administratie:
Publiciteit:
Huisvesting:
Onderhoud:
Personeel
Afschrijvingen:
Projectondersteuning

€ 2.393,00
€ 4.985,00
€ 363,00
€ 17.446,00
€ 10.859,00
€ 3.834,00
€ 13.962,00
€ 57.142,00
Totaal kosten

Resultaat 2019
Eigen vermogen op 1-1-2019
Resultaat 2019
Eigen vermogen op 31-12-2019

€ 110.984,00
–/–

€ 283.676,00
– / – € 19.361,00
€ 264.315,00

€ 19.361,00

Specificatie verlies- en winstrekening
Vervoer:

Brandstof
Reparatie en onderhoud
Belasting
Verzekering
ANWB

Administratie:

Telefoon
Kantoorartikelen
Abonnementen
Internet
Alarmcentrale
Ziggo
Verzekeringen
Administratiekosten

Publiciteit:

Advertenties
Flyers
Reclamebord SV Nijmegen

€ 809,00
€ 658,00
€ 502,00
€ 312,00
€ 112,00
Totaal Vervoer:

€ 2.393,00
€ 1.051,00
€ 208,00
€ 391,00
€ 609,00
€ 321,00
€ 185,00
€ 1.709,00
€ 511,00

Totaal Administratie:

€ 4.985,00
€ 250,00
€ 13,00
€ 100,00

Totaal Publiciteit:
Huisvesting:

Gas, water, stroom
Belasting
Verzekeringen brand, inboedel

Onderhoud:

Pand
Elecktronica
SUEZ
Papiercontainer

€ 363,00
€ 3.975,00
€ 9.138,00
€ 4.333,00

Totaal Huisvesting:

€ 17.446,00
€ 6.818,00
€ 144,00
€ 3.877,00
€ 20,00

Totaal Onderhoud:
Personeel

Activiteiten / feesten
Cadeaubonnen
Reiskosten
Koffie, thee, brood etc.
Advies

€ 10.859,00
€ 884,00
€ 1.200,00
€ 200,00
€ 1.275,00
€ 275,00

Totaal Personeel:
Afschrijvingen:

Pand
Groot onderhoud
Vervoermiddelen

€€ 13.429,00
€ 533,00
Totaal Afschrijvingen:

Tot volgend jaar!

€ 3.834,00

€ 13.962,00

