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2021 in vogelvlucht

Door de Corona lockdown begon 2021 zoals 2020 was geëindigd: voorzichtig.

We konden de eerste maanden van het jaar nog niet open, maar we hebben de tijd goed gebruikt: in 2021 werd een grote onderhoudsbeurt 

gepleegd op onze elektrische installatie en op onze noodverlichting. Alles was uiteindelijk weer tiptop in orde, met dank aan de afdeling Tech die 

veel van het uitvoerend werk deed. We konden daardoor de inspectie en controle met glans doorstaan.

Ook diverse afdelingen afdelingen werden extra opgeruimd, nieuw ingericht en veel verbeterd. De winkel ging er een stuk aantrekkelijker uitzien 

doordat veel van onze vrijwilligers hun energie er in staken en er ruimte en tijd voor namen, zo lang de winkel toch nog niet open kon. Tegen de tijd 

dat de lockdown voorbij was stond alles er weer piekfijn bij. 

Onze website kreeg ook een facelift: de stokoude site werd flink gemoderniseerd en bijgewerkt. Veel veel informatie werd beter vindbaar en de site 

werd – en wordt - ook veel meer bezocht.

Verder namen we diverse contracten met leveranciers en dienstverleners onder de loep. We sloten waar mogelijk nieuwe, gunstigere contracten af, 

zodat we kosten besparen. Nodig omdat we maandenlang geen omzet konden maken.

In maart begonnen we, voorzichtig, weer met het aannemen van spulletjes, in afwachting van het einde van de lockdown. We maakten ook al een 

planning om de winkel op afspraak te gaan openen, maar dat was maar van korte duur: gelukkig konden we vanaf 1 mei de deuren weer “normaal” 

open doen, uiteraard rekening houdend met alle Corona - maatregelen.

Dank ook aan onze klanten, die vrijwel allemaal geduldig bleven en zich netjes aan de voorschriften hebben gehouden bij het winkelen.

Onze mensen

In de zomer waren er droevige berichten: onze “best dressed man”, ex - Overaller Thompson, overleed onverwacht in juli.

En in augustus moesten we, veel te vroeg, afscheid nemen van onze onvergetelijke, lieve, vrolijke, maffe en onvervangbare ex - Overaller Luna. Hij 

was al enige jaren niet meer bij Overal, maar bleef bij ons betrokken en met ons verbonden. Hij heeft heel lang bij Overal een belangrijke, 

verbindende en sfeerbepalende rol gespeeld. Zijn humor, zijn hart voor mens en milieu, zijn maffe invallen en zijn prachtige proza blijven we 

missen. Hij werd op zijn eigen verzoek met de bus van Overal naar zijn laatste rustplaats vervoerd.



In 2021 kwamen er nieuwe vrijwilligers bij: José, Aad, Anna en Heleen versterkten onze gelederen. Aad vertrok in 2021 ook weer, net als Kaatje, 

Jan, Angela en Christiaan. Iedereen bedankt voor de tijd en energie die je in Overal hebt willen steken!

Stichtingsraad

In november konden we eindelijk weer een Stichtingsraad organiseren. Dat was door Corona lange tijd niet mogelijk geweest. De stichtingsraad is 

het “hoogste” orgaan van stichting Overal, het is het overleg waarin alle vrijwilligers mee kunnen praten en mee kunnen beslissen over wat er bij 

Overal gebeurt. Het was dan ook goed om onze interne democratie weer te laten werken in dit overleg van iedereen.

Projecten

Zoals verderop in dit verslag te zien is, konden we in 2021 gelukkig weer geld weggeven. Doordat we toch nog een deel van het jaar geen omzet 

konden maken, was het minder dan we eigenlijk wilden. 

Om de beoordeling van projecten beter te kunnen doen hebben we samenwerking gezocht met fondsenorganisaties die in grote lijnen met ons op 

één lijn zitten met betrekking tot kleinschalige en duurzame ontwikkelingssamenwerking. Zo ontstond samenwerking met de stichting Melania (

https://melania.nl/ ) en met Impact Direct ( https://impactdirect.eu/ ).

Dankzij onze gulle gevers in Nijmegen en omgeving en dank zij onze vrijwilligers. verwachten we ook voor de komende jaren weer bij te kunnen 

dragen aan allerlei prachtige initiatieven, Overal in de wereld. 

Want daar doen we het voor!

https://melania.nl/
https://impactdirect.eu/


Ondersteund in 2021

Buitenland

WAP Zimbabwe Microkrediet en zeepfabricage door vrouwen in Zimbabwe – uitbreiding, deel 2 € 8.565 Zimbabwe

Ultimate Hope Foundation Watertanks voor schoon drinkwater kinderen € 4.135 Kenia

SPOT Tanzania Project voor opvang regenwater in tanks als drinkwater € 2.200 Tanzania

Bike4School 2 Cycling out of poverty, 50 fietsen € 6.250 Uganda

WAG India Vrouwen leren landbouwtechnieken en krijgen middelen om inkomen te verbeteren € 5.037 India

i.s.m. Melania Vrouwen leren desktop publishing voor de toeristenindustrie € 3.375 Guatemala

i.s.m. Melania Goeie soep op de Filipijnen € 2.860 Filipijnen

i.s.m. Melania Bakkerijen in Bolivia € 2.870 Bolivia

i.s.m. IMPACT Direct Pig rearing € 1.213 Kenia

i.s.m. IMPACT Direct Water harvesting € 2.048 Kenia

i.s.m. IMPACT Direct Smart climate agriculture € 1.002 Ghana

Totaal bedrag ondersteuning buitenlandse projecten € 39.555

Ondersteuning in natura (Nederland):

Geschatte waarde

Maandelijks kleding voor stg Gast € 300

Boeken voor REA college € 200

Cd’s en DVD’s voor weggeefwinkel € 500

Spulletjes voor het Huis van Compassie in Nijmegen € 45

Wol (breimateriaal) voor cliënten Iriszorg € 70

Kast voor Wereldvrouwenhuis € 150

Totaal geschatte waarde ondersteuning in natura € 1.265



Een project uit 2021



Overzicht ondersteuning laatste 5 jaar
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Verhouding inkomsten, kosten en ondersteuning laatste 5 jaar
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Inkomsten Bedrijfskosten Projectondersteuning



Een project uit 2021



Balans per 31-12-2022

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  € 59.620

Totaal Vlottende aktiva:  € 59.620

Totaal aktiva  € 848.801

PASSIVA
Afschrijvingen:

Bedrijfspand, 5%  € 435.043
Inventaris, 25%  € 2.033
Groot onderhoud 5%  € 164.852
Vervoermiddelen 20%  € 6.933
Totaal Afschrijvingen:  € 608.861

Transitorische passiva:
BTW 4e kwartaal 2021  € 3.316
Advies jaarverslag  € 150

Totaal transitorische passiva  € 3.466

Vreemd vermogen  € - 
Eigen vermogen 31-12-2021  € 236.474

 € 236.474
Totaal passiva  € 848.801



Een project uit 2021



Verlies- en Winstrekening 2021

OPBRENGSTEN:
Verkoop € 42.030
Verkoop boeken € 7.984
Giften € 1.940
Rente € 0
Subsidie zonnepanelen € 360
Oud papier € 33

Totaal opbrengsten € 52.347

KOSTEN:
Vervoer: € 1.742
Administratie: € 4.596
Publiciteit: € 849
Huisvesting: € 18.379
Onderhoud: € 5.282
Personeel € 2.225
Afschrijvingen: € 16.629

Projectondersteuning € 39.555
Correctie / retour voorg. jaren € 0

Totale kosten € 89.257

Resultaat 2021 – € 36.910

Eigen vermogen op 1-1-2021 € 273.384
Resultaat 2021 – € 36.910
Eigen vermogen op 31-12-2021 € 236.474



Een project uit 2021



Specificatie Verlies en Winstrekening

Vervoer:
Brandstof € 422
Reparatie en onderhoud € 394
Belasting € 537
Verzekering € 275
ANWB € 114
Totaal Vervoer: € 1.742

Administratie:
Telefoon € 239
Abonnementen € 427
Internet € 657
Ziggo € 83
Alarmcentrale € 966
Verzekeringen € 1.678
Administratiekosten € 546
Totaal Administratie: € 4.596

Publiciteit:
Advertenties € 820
Flyers € 29
Totaal Publiciteit: € 849

Huisvesting:
Gas, water, stroom € 4.312
Belasting o.g., zuivering € 9.521
Verzekeringen brand, inboedel € 4.546
Totaal Huisvesting: € 18.379

Onderhoud:
Pand € 5.053
Electronica € 33
Restafval (SUEZ / Prezero) € 196
Totaal Onderhoud: € 5.282

Personeel
Activiteiten / feesten € 500
Cadeaubonnen € 1.160



Reiskosten € 120
Koffie, thee, brood etc € 133
Advies € 150
Corona-spullen € 107
Bloemstuk Luna € 55
Totaal Personeel € 2.225

Afschrijvingen:
Pand € 0
Groot onderhoud € 13.429
Vervoermiddelen € 3.200
Totaal Afschrijvingen: € 16.629
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