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INLEIDING 
Voor je ligt het jaarverslag van stichting Basta over het jaar 2016. Belangrijke gebeurtenissen van 
dit jaar waren het aanstellen van het nieuwe bestuur, het straatfeest en de tweede editie van het 
benefietfeest in Brebl.  

CONTACT 
BASTA 
Begijnenstraat 34 
6511 WP Nijmegen 
Tel: 024 3241618 
Email: info@bastanijmegen.nl 
Openingstijden 
zaterdag 11.00 tot 17.00 uur 
donderdag van 14.00 tot 17.00 uur 
Stichting Basta, KvK 41058356 
RSIN: 801291793 

ORGANISATIE 
Stichting Basta is een ideële kringloopwinkel die leuke spulletjes voor een leuke prijs verkoopt en 
met de opbrengst projecten ondersteunt op het gebied van milieu, een betere wereld en een 
mooier Nijmegen. Sinds februari 2014 is Basta uitgebreid met een keuken en culturele huiskamer. 
Er is een kleine lunchkaart, koffie en thee en er worden culturele- en gezelligheidsactiviteiten 
georganiseerd. We willen een ontmoetingsplek zijn voor vrijwilligers, klanten en voor de stad.  

Alle opbrengsten van de winkel, keuken en activiteiten gaan naar goede doelen in binnen- en 
buitenland. Alles wat bij Basta wordt gedaan, wordt gedaan met oog voor mens en milieu. Dit 
geldt voor de manier waarop er binnen Basta wordt samengewerkt, de producten die worden 
ingekocht, de spullen die we verkopen en de doelen die wij steunen. Er zijn geen betaalde 
medewerkers in dienst. De vrijwilligers zijn dus erg belangrijk. Zij zorgen voor een goede 
werksfeer en nemen gezamenlijk beslissingen. 

Elk onderdeel van Basta heeft een eigen team: de winkel, de keuken, activiteiten, communicatie 
en de goede doelen. Elk team heeft een aanspreekpunt (AP). De aanspreekpunten van de teams 
overleggen op regelmatige basis in het AP-overleg, dat fungeert als het dagelijkse bestuur van 
Basta. In dit overleg komen overkoepelende zaken aan de orde en wordt afgestemd wat er binnen 
en tussen de teams gebeurt. Besluiten en afspraken van het overleg worden middels de 
nieuwsbrief (meestal tweewekelijks) of via het teamoverleg met de andere vrijwilligers 
gecommuniceerd. 

Enkele malen per jaar wordt er een algemene vrijwilligersvergadering bijeen geroepen waar we 
elkaar op de hoogte brengen van wat er allemaal gebeurt, wie dat allemaal doet en welke nieuwe 
plannen er nog zijn. 

 



Tijdens de vrijwilligersvergadering in januari 2016 is een nieuw bestuur aangesteld bestaande uit 
Marjo Heijs, Mieke Lavrijsen en Sef Maessen. Het bestuur van Basta heeft zich nooit actief met de 
stichting bemoeid. Zelfs is er anderhalf jaar een interimbestuur geweest omdat het bestuur van 
daarvoor zelfs stilletjes uit beeld was verdwenen. Dit nieuwe bestuur is bewust een bestuur op 
afstand dat zich niet met de dagelijkse gang van zaken bezighoudt, maar wel de doelstellingen 
van de stichting bewaakt en eventueel kan ingrijpen bij problemen en conflicten. 

Tijdens de tweede vrijwilligersvergadering van dit jaar, vlak voor de zomer, is flink gediscussieerd, 
vooral over de vraag wat wij van elkaar mogen verwachten. Aan de orde kwamen betrokkenheid, 
denken versus doen, duidelijkheid, belangstelling en waardering. Het gebrek aan vrijwilligers die 
wat meer verantwoordelijkheid kunnen dragen en die voor langere tijd wat meer uren aanwezig 
willen zijn begint zorgwekkend te worden. Er rust te veel op te weinig schouders. 

Na de zomer wordt er verder gezocht naar nieuwe vrijwilligers via verschillende kanalen zoals 
Facebook en de vrijwilligerscentrale. Toch lukt het in 2016 niet om een goede oplossing voor het 
probleem te vinden en tijdens de winterstop wordt een mail rondgestuurd dat het zo niet langer 
kan. Benieuwd hoe het afloopt? Lees ons jaarverslag van 2017! 

Er waren gelukkig ook genoeg lichtpuntjes dit jaar, zie ook verderop bij alle activiteiten die we 
hebben kunnen organiseren en de goede doelen die we toch weer hebben kunnen steunen.  

In het najaar waren er nog 2 andere gelegenheden waar alle vrijwilligers voor waren uitgenodigd: 

Allereerst de centjesavond waarbij gesproken werd over de vraag hoe we er financieel 
voorstonden en hoeveel we nou precies aan goede doelen konden geven. De conclusie: financieel 
gaat het eigenlijk best goed allemaal. 

Het etentje bij Mulawan. Omdat Basta een hele fijne plek is en dat wij dit samen met onze inzet 
mogelijk hebben gemaakt trakteerde Basta alle vrijwilligers op 4 november op een etentje bij 
solidariteitscafé Mulawan. Mulawan kookt regelmatig in De Klinker en het geld dat ze daarmee 
ophalen, gaat regelrecht naar mensen zonder verblijfsvergunning. 

BEHEER 
Het pand waar onze winkel zich bevindt is in beheer van een vereniging: De Begijnen. Naast Basta 
maken ook andere mensen gebruik van de woon- en werkruimte die het pand biedt. Boven ons is 
een woongroep waar zes mensen wonen en achter onze winkelruimte is een kantoor dat door 
verschillende mensen in gebruik is, zoals van Raamwerk en Bona Baana. We streven ernaar om 
met de andere bewoners en gebruikers een zo prettig mogelijke sfeer te creëren en tot nu toe lukt 
dat uitstekend. We helpen elkaar wanneer dat nodig is en we hebben elk jaar een gezamenlijke 
nieuwjaarsborrel en in de zomer een klussenweek. 

Wat betreft onze eigen ruimtes zijn de veranderingen niet zo spectaculair als voorgaande jaren, 
maar er is tijdens de zomerstop wel hard gewerkt om de opslagruimte op te ruimen en opnieuw in 
te richten. Het is veel netter geworden, een uniek moment in de historie van Basta... 

WINKEL 



Als kringloopwinkel bestaat Basta al sinds 1992. Het pand De Begijnen was toen nog een 
kraakpand en spullen werden met de bakfiets opgehaald in de benedenstad. Het pand is inmiddels 
gelegaliseerd, de bakfiets is een bestelauto geworden en de hele stad is nu ons terrein. Vanaf het 
begin was het doel al om 

mooie tweedehands spullen een tweede kans te geven en met de opbrengsten daarvan goede 
doelen in binnen- en buitenland te steunen. 

Hoewel er nu allerlei activiteiten bij zijn gekomen is de winkel nog steeds de belangrijke bron van 
onze inkomsten die het allemaal mogelijk maakt. Naast de spullen die mensen in de winkel komen 
brengen halen we boeken, kleding, kleine meubeltjes en allerlei andere snuisterijen op bij mensen 
thuis. Voorheen kwamen er ook regelmatig spullen van stichting Overal. De samenwerking met 
stichting Overal is in 2016 even op een laag pitje gezet, maar kan misschien later weer worden 
voortgezet. 

De spullen die bij Basta binnenkomen worden door ons gesorteerd en geprijsd, en met deze 
spullen 

wordt de winkel dan mooi ingericht. We laten de winkel er elke week weer totaal anders uit zien, 
zodat klanten graag langskomen om te kijken wat we nu weer voor spulletjes hebben. Wat na een 
tijdje nog niet verkocht is wordt naar de Weggeefwinkel gebracht. We zijn dus ook vaak aan het 
opruimen of spullen naar een andere plek aan het brengen. 

Vanaf 1 mei is Basta op donderdag geopend van 14.00-17.00 uur in plaats van 12:00-17:00. We 
merkten dat het de eerste uren niet heel druk was en het is voor de vrijwilligers ook prettiger dat 
de dienst nu even lang is als een dienst op zaterdag en niet langer. 

De verkoop via internet is verder uitgebreid. Verder hebben we weer een aantal stagiaires gehad 
die we in een paar dagen een zo compleet mogelijk beeld hebben proberen te geven van de 
kringloop, de winkel en onze goede doelen. 

KEUKEN 
Ook onze keuken had te maken met een tekort aan vrijwilligers. Daarnaast viel de verkoop hier 
helaas tegen. Er is daarom besloten om de menukaart een stuk simpeler te maken. 

De werkzaamheden van  de keuken- en de kassamensen konden daardoor worden gecombineerd, 
zodat iedereen uiteindelijk overal inzetbaar is. De vrijwilligers die op donderdag (2 mensen) en op 
zaterdag (3 mensen) werken kunnen dan bijspringen waar nodig.  

 

Nog een paar leuke gebeurtenissen uit de keuken: 

Om de lente alvast te vieren was er weer een ludieke kopjesactie. In de stad konden mensen een 
kopje met paaseitjes vinden en naar Basta brengen in ruil voor een drankje. 

En twee dames uit Syrië die op dat moment op Heumensoord verbleven kwamen een aantal keren 
helpen in de keuken.  



ACTIVITEITEN 
Ook in 2016 was er weer van alles te doen bij Basta:  

Expositie “Humans of Heumensoord” 
“Je hoort overal over ze, je ziet ze bijna nergens. De vluchtelingen op de noodlocatie 
Heumensoord, net buiten Nijmegen. Op de Facebookpagina Humans of Heumensoord worden 
deze mensen, in de lijn van Humans of New York uit de anonimiteit gehaald.” Enkele van deze 
foto's en verhalen zijn afgedrukt en waren bij Basta te zien als expositie. Enkele initiatiefnemers 
vertelden bij de opening over het project. 

Bierproeverij Katjelam 
“Katjelam is een jonge tweemans micro-brewery uit Nijmegen. Studenten Vincent en Mattias zijn 
begonnen in een keuken en brouwen nu op het Honigcomplex in het Foodlab. Ze experimenteren 
met verschillende technieken, ingrediënten en smaken. Alles wordt met de hand gemaakt, ze 
gebruiken zoveel mogelijk biologische en lokale ingrediënten voor het bier en brouwen met zo min 
mogelijk afval en energieverbruik. Duurzaam genieten dus.” Tijdens een bierproeverij kon je bij 
Basta 5 à 6 biertjes proeven en vertelde Mattias over bier, duurzaam brouwen en Katjelam.  

Theatraal AM Waal 
Op zondag 17 april was Basta een nieuwe locatie van het dans- en theaterfestival Theatraal AM 
Waal. Bij ons zag je "Stay (Up) Date", een theatraal dansduet van Jamie de Groot. “Een man is 
wanhopig op zoek naar zijn perfecte partner, die hij online probeert te vinden. Je ziet een proces 
van een relatie, maar is zijn “perfecte partner” echt? Of is ze een online begrip?”  

Expositie Sara Kovacic 
Sara organiseerde eerder de DIY-workshops, maar heeft ook bij ons geëxposeerd met haar eigen 
kunst.  

Italiaans Straatfeest 
Met behulp van een subsidie die de provincie uitdeelde voor organisatoren van activiteiten tijdens 
de Giro d'Italia die in Nijmegen kwam hebben we een Italiaanse Straatfeest in de Begijnenstraat 
georganiseerd. Met oa Kladderadatsch, Els met Jewels of Jazz de Rode, bietenburgers van de 
Rode ComCommer, pizza's maken bij Harry, schilderen met Atelier RAM en nog veel meer.  

Het straatfeest was een succes, het weer was prachtig en we hadden een mooi aantal bezoekers. 
Tijdens het straatfeest is € 352,65 opgehaald voor het COC, voor een buddyproject lesbische 
vluchtelingenvrouwen uit Syrië, Angola en Nigeria!  

Expositie volkskunst uit Nicaragua en Guatemala 
Stichting ARCA (ARteCentro Americano) stelde Midden Amerikaanse volkskunst tentoon. Ze tonen 
werk uit Nicaragua en Guatemala. Door deze werken te verkopen verdienen ze hiermee geld voor 
projecten ten bate van de creatieve ontwikkeling van kinderen in een achterstandssituatie en de 
emancipatie en acceptatie van homoseksuelen. 

Muziekbrunch met These People 
In opvolging van het muziekontbijt was er dit jaar een muziekbrunch. Dit keer met het songwriter 
duo These People (Anna Witvliet en Dirk Mesman). “Door middel van kleine maar krachtige liedjes 
proberen zij met een gitaar en altviool hun verhalen te vertellen. Van Monsters onder je bed, tot 
diepe levenslessen of een willekeurige olifant, alles passeert de revue. Ze deden eerder mee aan 
Kaf en Koren en de Roos van Nijmegen en brachten in januari hun eerste album uit.”  



 

Basta@Brebl 2 
De tweede editie van Basta@Brebl was weer een heel gezellig feestje! De muziek was goed, de 
sfeer was prima en we hebben bijna 300 betalende bezoekers binnen gehad bij Brebl. We hebben 
met elkaar € 1402,- bij elkaar gedanst voor stichting Gast! 

Green Fashion Event 
“De eerste editie van het Green Fashion Event Nijmegen is een event dat een andere kijk wil 
geven op consumeren en mode en laat zien welke groene fashionondernemingen te vinden zijn in 
Nijmegen en omstreken.” Basta stond op de markt van het evenement met kleding en informatie. 

Spelletjesmiddag 
Er was weer 2 keer een bordspelletjesmiddag in de winkel op zondagmiddag. 

Foto-expositie Emilian Dubuc 
Fotograaf Emilien Dubuc presenteerde zijn foto's: nights and days in the Dutch Habana. “Emilien 
maakt zwart-wit fotografie, voornamelijk portretten. Hij werkt met oude analoge camera's die zijn 
foto's een speciale sfeer geven.” 

Huiskamerconcert: Bluepoint Steel Harp 
Niek Edeling verzorgde als multi-instrumentalist een concert op de Bluepoint Steel Harp tussen 
onze winkelende klanten. 

Samba-avond 
De samba avond was ook een groot succes, met wel 50 bezoekers in de voorste winkelruimte (wij 
wisten ook niet dat dat zou passen)! “Een samba-avond met een nieuw samba trio ft. Caxixi. Ze 
zorgen voor een traditionele 'roda de samba' (samba cirkel). De band speelt de meest klassieke 
samba uit Brazilië. Als je niet stil kunt zitten zijn er extra instrumenten en kun je meedoen. 
Speciaal voor deze avond ook traditionele bonensoep: caldinho de feijao.” 

Huikamerconcert: J.S. Bach 
Dit huiskamerconcert was ook te horen terwijl de winkel open was. “Ike en Loes kennen elkaar 
van het Nijmeegs Studentenorkest en spelen al jaren samen, maar vooral in hun eigen huis. Met 
viool (Ike) en hobo (Loes) zullen ze stukken van J.S. Bach laten horen.” 

COMMUNICATIE 
De communicatiegroep is in 2016 bezig geweest met enkele overkoepelende dingen. De huisstijl 
van Basta (het logo, kleuren, etc.) is wat meer vastgelegd zodat we naar buiten toe altijd 
herkenbaar zijn.  Ook is er een communicatieplan geschreven, dat is goedgekeurd door het AP. 
Dit plan kan de komende jaren als basis dienen voor de communicatie en promotie bij Basta. Er is 
weer veel aandacht geweest voor mooie ontwerpen van de menukaart, flyers, posters en voor de 
promotie rondom het benefietfeest bij Brebl.  

In de tweede helft van 2016 was de communicatiegroep helaas sterk geslonken, er was hier net 
als op andere plekken bij Basta een groot tekort aan vrijwilligers. Hierdoor werd er een tijd 
minder promotie gemaakt voor de winkel. Social media en interne nieuwsbrieven liepen wel door, 
maar er werden in de tweede helft van 2016 weinig andere dingen gedaan. 



GOEDE DOELEN 2016 
In 2016 hebben we onderstaande goede doelen gesteund: 

– Stichting Gast (1402 euro door een benefietfeest te organiseren): 

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 Bona Baana (1031 euro voor MCAFS + 1000 euro voor CFO + 196,50 euro met de 
verkoop van jam): 

Bona Baana is een organisatie voor kansarme jongeren in Oost-
Afrika. Het doel van 2016 is MCAFS (Masanafu Child and Family 
Support). Bij dit trainingscentrum wordt opgeleid tot metselaar, 
metaalbewerker, naaister, automonteur en kapster. Daarnaast is er 
een informele basisschool voor de allerkleinsten. Er is een 
multifunctionele bibliotheek, jeugdcentrum. Het heeft een aantal 
vernuftige watervoorzieningen weten te realiseren. Deze 
organisatie richt zich verder op inventieve landbouwprojecten en 
familieondersteuning. 

MCAFS wil een project opzetten om de capaciteit van 
haar vakopleidingscentrum uit te breiden. Meer 
effectieve vaardigheden zijn aan te leren door 
aankoop van machines, gereedschappen en 
trainingsmateriaal. MCAFS wil het niveau van al 
opgeleide jongeren verhogen door middel van 
bijscholing, trainingen in ondernemerschap en 
technische ondersteuning. Met onze donatie kunnen 
een industriële naai- en breimachine worden 
aangeschaft. 

 

We gaven ook een aanvullende donatie voor een project van vorig jaar voor de bouw van 
klaslokalen in Uganda 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. 

 

 



- Impact Nomads (500 euro en kleding): 
Impact Nomads organiseerde in samenwerking met Doneer je Deken een grote inzamelactie voor 
vluchtelingen in Noord Griekenland. Ze verzamelden zo veel mogelijk winterkleding en verzorgden 
het transport naar de kampen Softex en Sindos rondom Thessaloniki.  

- Mulawan (264 euro donatie en een etentje met onze vrijwilligers): 
De vrijwilligers van Basta aten een heerlijk veganistisch driegangenmenu bij Mulawan. 

Al meer dan vijf jaar koken ze bij Mulawan iedere vrijdag in een even week een driegangenmenu. 
Het geld dat daarmee wordt opgehaald, gaat regelrecht naar mensen zonder verblijfsvergunning. 
Ze werken allemaal vrijwillig en proberen de kosten laag en het eten lekker te houden. Daarnaast 
proberen ze de bezoekers te informeren over de strijd voor vrijheid van beweging door flyers, 
info-avonden en afgelopen november een grote demonstratie door Nijmegen. 

- Asylum Seekers Support Group / Cocktail, COC Nijmegen (352,65 euro 
door een straatfeest te organiseren): 
Cocktail is een maatjesproject voor lesbische, homoseksuele,  biseksuele en 
transgender (LHBT) asielzoekers. Het doel van het project isLHBT asielzoekers 
sociaal contact te bieden en daarmee het sociaal isolement van deze groep te 
doorbreken. Het geld is besteed aan een aantal activiteiten waaronder een 
barbecue en bezoek aan het Gay & Lesbian Filmfestival. 

- Donatie Kledingbank voor ondergoed Heumensoord (400 euro): 
Van de Kledingbank kregen alle vluchtelingen op Heumensoord een  

volledig kledingpakket. De pakketten werden met behulp van giften aangevuld met 
nieuw ondergoed.  

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

 

- Stichting Straatmensen (600 euro): 
Stichting Straatmensen is  een stichting 
die zich inzet  voor de verbetering van 
de  leefsituatie van daklozen in 
Nijmegen. 

 

 

- Stichting Het Kruispunt Nijmegen (900 euro): 
Het Kruispunt Nijmegen biedt een thuisbasis aan dak- 
en thuisloze mensen in Nijmegen. 

 

 



- Onderzoeksgroep Kafka (120 euro): 
Kafka is een antifascistische groep die onderzoeksjournalistiek 
bedrijft naar extreemrechtse stromingen in Nederland. Met hun 
publicaties willen zij bijdragen aan een goed inzicht in de handel en 
wandel van rechtsextremisten en hun organisaties. Het doel is om 
op deze manier bij te dragen aan de bestrijding van 
rechtsextremisme. Zij doen dit werk onafhankelijk en 
ongesubsidieerd en worden ook als bron gebruikt door publieke 
omroepen. 

- Stichting Dierenambulance Nijmegen (96,80 euro): 
De dierenambulance verleent hulp aan 
dieren in nood. Naast telefonische hulp wordt er ieder jaar ruim 7000 
maal uitgerukt voor daadwerkelijke hulp aan dieren. Zowel in het wild 
levende dieren, zoals egels, konijnen, reeën, eenden, meeuwen, merels 
en zwanen als allerlei huisdieren worden geholpen. 

 

- Stichting Noviomagus (1103 euro):  
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. 
 

 

 

 

 

 



FINANCIEEL JAARVERSLAG 
Balans 2016     

auto 0 auto 0 
Liquide ING 4.931   
Liquide spaarrekening 7.238 reserve onderhoud en huur 5.000 
Liquide kas 100 reserve voor vervanging 

auto 
4.000 

  reserve algemeen 3.269 
Totaal 12.269  12.269 
    
Rekening 2016    
 Inkomsten  Uitgaven 
Omzet winkel 19.676 Huisvesting 7.816 
Omzet keuken 1.465 Vervoer 2.433 
Internetverkoop 1.001 Administratie 824 
Giro- en Breblfeest 1.755 PR 194 
Overig  254 Activiteiten 0 
  Pandonderhoud 105 
  Boodschappen 1.709 
  Nagekomen energiekosten 

2015 
2.589 

  Giften (Giro- en Breblfeest) 1.755 
  Giften (door verkoop in 

onze winkel) 
6.208 

    
Uit reserve 0 Naar reserve 518 
    
Totaal 24.151 Totaal 24.151 
 

 

 


