In 2015 hebben we de volgende goede doelen ondersteund:

€ 500

€ 500

Stichting GAST

Helpt asielzoekers in nood in Nijmegen en
omgeving. Vluchtelingen in afwachting van hun
procedure, vluchtelingen die zijn uitgeprocedeerd
maar niet terug kunnen of terug durven. Mensen
die een reële kans maken op een
verblijfsvergunning, maar desondanks door de
Nederlandse overheid in de steek worden gelaten.

Stichting STIL

Steunt uitgeprocedeerde vluchtelingen en andere
migranten zonder verblijfsrecht in Nederland. Met
het geld ondersteunen we hun project ‘Recht op
recht’ waarin mensen zonder verblijfsvergunning
juridisch en financiële steun krijgen voor het
aanvragen van een (nieuw) asielverzoek.

€ 1621
+€
Bona Baana
1045

Een organisatie voor kansarme jongeren in Oost
Afrika. Basta heeft dit jaar een benefietfeest
georganiseerd bij Brebl en een rommelmarkt op
de Afrikadag in de Refter. Van de opbrengsten
wordt de bouw van klaslokalen in Uganda
ondersteund, via Care for Others (CFO). Deze
organisatie is actief in het Katakwi-Soroti district
in het noordoosten van Uganda. CFO is samen
met de bevolking een aantal collectieve
activiteiten gestart waardoor families de
financiële positie kunnen verbeteren, zoals een
stenenmakerij en een graanmolenproject. Met
extra lokalen kan de vakopleiding voor jongeren
uitgebreid worden met een training
automechanica en een koksopleiding, en krijgen
kansarme jongeren kans op een betere toekomst.

€ 900

Straatmensen voor
Straatmensen

Stichting die zich inzet voor de verbetering van de
leefsituatie van daklozen in Nijmegen.

€ 600

Het Kruispunt
Nijmegen

Stichting die ruimte biedt aan (voormalig) dak- en
thuisloze mensen.

€ 120

Antifascistische
Onderzoeksgroep
Kafka

Met hun publicaties willen zij bijdragen aan een
goed inzicht in de handel en wandel van
rechtsextremisten en hun organisaties. Zij doen
dit werk onafhankelijk en ongesubsidieerd.

€ 97

Dierenambulance
Nijmegen

Verleent hulp aan dieren in nood.

€ 100

Kleine interventie aan
de grens van Europa

Een initiatief van 2 mensen die vluchtelingen zijn
gaan helpen aan de buitengrens van Europa.

Stichting Noviomagus

Basta biedt ruimte voor de boeken van
Noviomagus. Stichting Noviomagus heeft tot doel:
· Het openbaren van particuliere, historische
archieven, Nijmegen betreffende, op internet.
· Het promoten van de stad Nijmegen op internet.
· Inwoners van de stad bewust maken van de
historie en schoonheid van Nijmegen.

€ 884

In
Weggeefwinkel
natura Nijmegen

Basta steunt de Weggeefwinkel door hen spullen
die we niet verkopen aan te bieden. In de
weggeefwinkel kunnen mensen op donderdag
gratis (met limiet) spullen en kleding uitzoeken.

Balans 31-12-2015 Stichting Basta
Activa
auto
liquide:

Passiva
2000,00

giro

4123,00

sparen

7202,00

kas

100,00

totaal

13425,00

afschrijving auto

2000,00

reserve

11425,00

totaal

13425,00

Rekening 2015
Inkomsten
Winkel & Horeca

Uitgaven
16217,00

Winkel

0

Horeca

753,00

Cultuur

0,00

Cultuur

0,00

Overig

238,00

Huisvesting

6463,00

Rente sparen

12,00

Administratie

745,00

Vervoer

2072,00

Publiciteit

202,00

Giften

0,00

Giften

3245,00

Divers

155,00

Divers uit 2014

794,00

Uit reserve

0,00

Naar reserve

2347,00

Totaal

16622,00

Totaal

16622,00

Basta in 2014
Zie hier voor ons jaarverslag 2014. Hieronder een samenvatting van onze goede doelen en financiën.
In 2014 hebben we de volgende goede doelen ondersteund:

EOTAS

NGO die bouwt aan de
toekomst van dove
kinderen in Tanzania. Basta
heeft een gift gedaan
waarmee nieuwe meubels
voor een klaslokaal zijn
aangeschaft.

Stichting GAST

Door fietsen voor hen te
verkopen. Helpt
asielzoekers in nood in
Nijmegen en omgeving.

Straatmensen voor Straatmensen

Stichting die zich inzet voor
de verbetering van de
leefsituatie van daklozen in
Nijmegen.

€ 900

Het Kruispunt Nijmegen

Stichting die ruimte biedt
aan (voormalig) dak- en
thuisloze mensen.

€ 120

Met hun publicaties willen
zij bijdragen aan een goed
inzicht in de handel en
wandel van
Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka
rechtsextremisten en hun
organisaties. Zij doen dit
werk onafhankelijk en
ongesubsidieerd.

€ 97

Dierenambulance Nijmegen

Verleent hulp aan
dieren in nood.

COC Nijmegen

Basta steunde projecten
ASG en COCKTAIL. De
Asylumseekers Support
Group (ASG) organiseert
maandelijks bijeenkomsten
voor asielzoekers en
vluchtelingen die lesbisch,

€ 500

€ 555

€ 600

€ 350

homoseksueel, biseksueel
of transgender (lhbt) zijn.
COCKTAIL is een
maatjesproject voor LHBT
asielzoekers, vluchtelingen
en migranten.

€ 655

In natura

In natura

Stichting WanaZiwi

Met hulp van deze
stichting, die nauw
samenwerkt met EOTAS,
heeft een groep dove
vrouwen in Tanzania hun
eigen naaibedrijf kunnen
opzetten.

Books4Life Nijmegen

Basta biedt ruimte voor de
boeken van Books4Life.
Books4Life stimuleert het
hergebruik door
tweedehands boeken in te
zamelen en tegen een
eerlijke prijs te verkopen.
Van de opbrengsten gaat
maar liefst 90% naar de
volgende goede doelen:
Amnesty, Oxfam Novib en
meerdere lokale goede
doelen.

Weggeefwinkel Nijmegen

Basta steunt de
Weggeefwinkel door hen
spullen die we niet
verkopen aan te bieden. In
de weggeefwinkel kunnen
mensen op donderdag
gratis (met limiet) spullen
en kleding uitzoeken.

Balans 31-12-2014 Stichting Basta / In de Dwarsstraat
Activa

Passiva

auto

2000,00

vereniging samsam

0,00

liquide:

giro

2637,99

sparen

7689,70

kas

100,00

afschrijving auto

2000,00

toegezegde giften

1350,00

onderweg
kasoverschot

0,00

reserve

9077,69

totaal

12427,69

totaal

12427,69

Rekening 2014
Inkomsten

Uitgaven

Winkel

17653,56

Winkel

535,99

Horeca

2119,70

Horeca

891,21

Cultuur

0,00

Cultuur

0,00

Huisvesting

6854,31

Rente sparen

102,80

Administratie

559,95

Rente samsam

25,69

Vervoer

2188,43

Publiciteit

63,40

Giften

12,70

Giften

4047,00

Divers

548,50

Divers

352,49

Uit reserve

0,00

Naar reserve

4970,17

Totaal

20462,95

Totaal

20462,95

Basta in 2013
2013 stond in het teken van (de overgang naar) het nieuwe plan: idëele kringloopwinkel | lunchcafé
| culturele woonkamer. En een nieuwe naam: In de Dwarsstraat, ook op Facebook te vinden.
De laatst overgebleven gesubsidieerde kracht is per 1 juli uit dienst getreden. We draaien nu volledig
op vrijwilligers.
Uitwerking van onze plannen duurde langer dan verwacht. Dat bood ruimte om de winkel weer
enkele maanden te openen om althans de (op)lopende kosten te ondervangen.
In oktober begon uiteindelijk de benodigde verbouwing van keuken en toilet, die tot in 2014 zou
duren.
In 2013 hebben we toch nog enkele projecten ondersteund:
€ 95

Dierenambulance Nijmegen

€ 120 Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka
€ 900 Straatpastoraat het Kruispunt Nijmegen, project Atelier van de Overlevingskunst
€ 150 Anti-Militaristies Buro Nijmegen
€ 250 Wereldvrouwenhuis
€ 600 Straatmensen voor Straatmensen

Balans 31-12-2013
Activa

Passiva

auto

2000,00

inleg Samsam

5208,46

liquide:

afschrijving auto

2000,00

giro

2419,96

toegezegde giften

1850,00

sparen

1086,90

openstaande huur

4497,50

kas

41,00

overig nog te betalen

254,10

nog te ontvangen loonsubsidie

1794,30

onderweg kasoverschot

158,50

reserve

4107,52

totaal

12709,12

totaal

12709,12

Rekening 2013
Inkomsten

Uitgaven

verkoop

6794,59

huisvesting

7429,47

rente sparen

250,97

administratie

500,97

rente Samsam

97,22

vervoer

3720,24

publiciteit

92,29

divers uit

779,17

afwikkeling ID-banen

2513,22

projectondersteuning

3314,85

divers in

0,00

opgenomen uit reserve

19744,48

verbouwing

8537,05

totaal

27106,76

totaal

27106,76

Basta in 2012
Begin 2012 werd het werk gedaan door 6 vrijwilligers en 4 volledig gesubsidieerde werknemers.
Door het wegvallen van de gemeentesubsidie zijn de contracten met 3 werknemers per 1 augustus
2012 beeindigd. Voor de vierde is tijdelijk andere subsidie beschikbaar totdat ergens in
2013 BREED het dienstverband overneemt.
Dit verlies aan werkuren werd niet gecompenseerd en omdat ook enkele vrijwilligers al te lang te
veel overuren draaiden, zag de toekomst van Basta er somber uit.
Maar een nieuwe vrijwilliger bracht nieuwe ideeen die in het najaar verder zijn uitgewerkt. Deels
blijft het hetzelfde, deels wordt het totaal anders. Voor dit nieuwe plan worden actief vrijwilligers
geworven. De benodigde (beperkte) verbouwing zal in 2013 plaatvinden.
18 mei bestond de stichting 20 jaar. Dit vierden we met een uitverkoop en tompoesjes voorzien van
het Basta-logo.
In 2012 ondersteunde projecten:
€ 95

Dierenambulance Nijmegen

€ 750

actiekrant 'NRC-nept' (Yes it can) zie bv nrc.nl en nos.nl

€ 120

Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka

€ 12

Komitee Omslag

€ 600

Straatpastoraat het Kruispunt Nijmegen, project Atelier van de Overlevingskunst

€ 900

Anti-Militaristies Buro Nijmegen

€ 2850 Stichting GAST (deels in vorige jaren toegezegd)
€ 600

Straatmensen voor Straatmensen, zie ook de facebookpagina

€ 500

EOTAS dovenschool in Tanzania (toegezegd)

Balans 31-12-2012
Activa

Passiva

auto

2000,00

inleg Samsam

5111,24

liquide:

giro

5165,94

sparen

11835,93

kas

69,00

afschrijving auto

2000,00

toegezegde giften

950,00

nog te ontvangen loonsubsidie

840,25

nog te betalen nota's

703,36

onderweg kasoverschot

2483,00

reserve

23852,00

totaal

27505,36

totaal

27505,36

Rekening 2012
Inkomsten

Uitgaven

verkoop

25523,50

huisvesting

7851,34

rente sparen

85,93

administratie

536,28

rente Samsam

95,32

vervoer

1683,11

publiciteit

233,50

divers in

500,00

divers uit

0,00

verkeerd in

219,50

verkeerd uit

219,50

projectondersteuning

4812,70

toegevoegd aan reserve

11087,82

totaal

26424,25

totaal

26424,25

Het ruime overschot van € 11087 wordt gereserveerd voor de nieuwe plannen.

