
2020, een stekelig jaar

Jaarverslag stichting Overal 2020



Financieel jaarverslag door Marly
Layout, samenstelling en afwerking door Toin



2020 door de ogen van onze vrijwilligers

Han:

2020 was een jaar waar Overal en altijd plotseling nieuwe uren ontstonden.
Uren die zich weer deelden in minuten en dan weer in secondes.
En al die stukjes tijd muteerden zich in spannende, frustrerende, verdrietige momenten.
Dat klinkt zwaar en dat was het soms ook, was er dan geen remedie?
Jawel, ik zag Overal hoop, enthousiasme en al die positieve energie werkte als een medicijn tegen die onzichtbare vijand die 
vlugger dan de tijd leek.
Geld heeft dit jaar niet opgebracht maar wel iets wat richting geeft:
Niet enkel naar rechts, niet enkel naar links...
Overal is ook een richting. Misschien wel de goede.

Hannah:

Overal is met z'n 45 jaar een volwassen bedrijf, dat op een solide financieel fundament staat. Toen het, in het prille begin van 
2020, duidelijk werd dat zich een dodelijke pandemie aan het ontwikkelen was, hebben wij als Overallers redelijk rustig 
beschermende maatregelen kunnen treffen, wetend dat Overal financieel overeind kon blijven staan.
Desalniettemin is het voor iedereen van ons een zwaar jaar geweest, waar wij allen een boek over kunnen schrijven (gaan wij niet
doen).
Gelukkig leven wij in een land, waar wij zelfs met een pandemie redelijk veilig zijn. MAAR: de mensen/goede doelen die wij helpen
met geld, moeten het maar zien te redden in de nog meer beroerde omstandigheden, waar zij nu in beland zijn.
Ik hoop dat wij in 2021 weer de mogelijkheid krijgen om ons steentje te kunnen bijdragen aan een nieuwe wereld.



2016 2017 2018 2019 2020
€ 0

€ 10.000

€ 20.000

€ 30.000

€ 40.000

€ 50.000

€ 60.000

€ 70.000

€ 80.000

€ € 3.6503.650 € € 3.2003.200 € € 00 € € 00 € € 00

€ € 59.55759.557

€ € 73.68073.680

€ € 38.80838.808

€ € 57.14257.142

€ € 00

Binnenland Buitenland

Projectondersteuning in 2020

Helaas, door de Corona pandemie moesten we in 2020 de deuren maandenlang sluiten, tot twee keer toe. De verkoop van 
tweedehands spulletjes, waar we het van moeten hebben, lag daardoor heel lang stil, terwijl onze kosten (zie financieel 
jaarverslag) vrijwel onverminderd doorliepen. Daarom besloten we om de project-ondersteuning in 2020 tijdelijk stop te zetten. 
Daardoor sloten we 2020 toch nog af met een positief resultaat.
De bedoeling is natuurlijk om de opgelopen achterstand in de projectondersteuning in de komende jaren weer goed te maken. 
Daar doen we het immers voor! Op onze site en in de komende jaarverslagen kunt u informatie daarover vinden.

Projectondersteuning afgelopen 5 jaar



Balans

AKTIVA
Duurzame aktiva:

Grond  € 29.713 
Bedrijfspand  € 470.898 
Inventaris  € 2.033 
Groot onderhoud  € 268.587 
Vervoermiddelen  € 17.950 
Totaal Duurzame aktiva:  € 789.181 

Vlottende aktiva:
Liquide middelen  € 77.159 

Totaal Vlottende aktiva:  € 77.159 
Totaal aktiva  € 866.340 

PASSIVA
Afschrijvingen:

Bedrijfspand, 5%  € 435.043 
Inventaris, 25%  € 2.033 
Groot onderhoud 5%  € 151.423 
Vervoermiddelen 20%  € 3.733 
Totaal Afschrijvingen:  € 592.232 

Transitorische passiva:
BTW 4e kwartaal  € 574 
Advies jaarverslag  € 150 
Totaal transitorische passiva  € 724 

Eigen vermogen 31-12-2020  € 273.384 

 € 273.384 

Totaal passiva  € 866.340 



Verlies- en Winstrekening

OPBRENGSTEN:
Verkoop  € 44.612 
Verkoop boeken  € 9.409 
Giften  € 6.505 
Rente  € 17 
Subsidie zonnepanelen  € 1.536 
Oud papier  € 195 
Totaal opbrengsten  € 62.274 

KOSTEN:
Vervoer:  € 2.456 
Administratie:  € 6.733 
Publiciteit:  € 1.255 
Huisvesting:  € 14.840 
Onderhoud:  € 8.935 
Personeel  € 2.357 
Afschrijvingen:  € 16.629 
Projectondersteuning € –  

Totale kosten  € 53.205 
Resultaat 2020  € 9.069 

Eigen vermogen op 1-1-2020  € 264.315 
Resultaat 2020  € 9.069 
Eigen vermogen op 31-12-2020  € 273.384 



Specificatie verlies- en winstrekening

Vervoer:
Brandstof  € 468 
Reparatie en onderhoud  € 153 
Belasting  € 504 
Verzekering  € 296 
ANWB  € 113 
Schade ongeval  € 922 
Totaal Vervoer:  € 2.456 

Administratie:
Telefoon  € 1.067 
Kantoorartikelen  € 11 
Abonnementen  € 411 
Internet  € 661 
Alarmcentrale  € 955 
Ziggo  € 193 
Verzekeringen  € 2.544 
Administratiekosten  € 891 
Totaal Administratie:  € 6.733 

Publiciteit:
Advertenties  € 445 
Belettering bus  € 395 
Affiches  € 290 
Reclamebord  € 125 
Totaal Publiciteit:  € 1.255 

Huisvesting:
Gas, water, stroom  € 4.413 
Belasting o.g., zuivering  € 5.812 
Verzekeringen brand, inboedel  € 4.615 
Totaal Huisvesting:  € 14.840 

Onderhoud:
Pand  € 4.067 
Elektronica  € 323 



SITA  € 4.038 
Coronaspullen  € 507 
Totaal Onderhoud:  € 8.935 

Personeel
Activiteiten  € 206 
Cadeaubonnen  € 550 
Reiskostenvergoedingen  € 512 
Koffie, thee, brood etc  € 614 
Advies  € 150 
Coronaspullen  € 225 
Bloemstuk Toon  € 100 
Totaal Personeel  € 2.357 

Afschrijvingen:
Pand  € - 
Groot onderhoud  € 13.429 
Inventaris  € - 
Vervoermiddelen  € 3.200 
Totaal Afschrijvingen:  € 16.629 


