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Inleiding
Voor je ligt het jaarverslag van stichting Basta over het jaar 2014. We hebben een jaar
gehad waarin veel gebeurd is. Naamsveranderingen, verbouwingen, nieuwe
vrijwilligersteams en nieuwe activiteiten.
Aan enthousiasme en ambitieuze plannen ontbreekt het nooit bij Basta. Maar we kunnen
altijd meer handen gebruiken om het waar te maken. En niet alles kunnen we in één keer
realiseren. Soms vergeten we daardoor wel eens te zien wat er al bereikt is. En dat is,
zoals je in dit jaarverslag kunt lezen, heel veel! Volgens mij kunnen we heel trots zijn op
wat er afgelopen jaar bereikt is. Op naar komend jaar!

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
mooiere wereld en een mooier Nijmegen. Sinds februari 2014 is Basta uitgebreid als
lunchcafé 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. De horeca en activiteiten
die we organiseren hebben als functie om mensen bij Basta te betrekken, om onze
bekendheid te vergroten en natuurlijk vinden we samenwerken en plezier maken ook
belangrijk! Meer informatie over de winkel, de horeca en activiteiten is te vinden onder
het betreffende hoofdstuk.
Alle opbrengsten van de winkel, horeca en activiteiten gaan naar goede doelen in binnenen 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 we in- en verkopen, en de doelen die wij steunen. Het statutaire doel van
Basta is het bevorderen van de kringloop en ondersteunen van projecten op het gebied
van milieu en sociale vooruitgang. Basta is een stichting met een zo plat mogelijke
organisatie. Er zijn geen betaalde medewerkers in dienst. De vrijwilligers zijn dus erg
belangrijk, zorgen voor een goede werksfeer en nemen gezamenlijk beslissingen. Hoe
ons bestuur, de statuten en het huishoudelijk reglement er precies uit gaan zien staat
nog niet vast, maar er wordt hard aan gewerkt. Op dit moment is er gelukkig wel al veel
geregeld. Elk onderdeel van Basta heeft een eigen team: de winkel, de keuken,
activiteiten, communicatie, goede doelen en penningen. Deze teams kiezen onderling een
aanspreekpunt (AP). De aanspreekpunten van de teams overleggen op regelmatige basis
in het AP-overleg, wat fungeert als het dagelijkse bestuur van Basta, over
overkoepelende zaken en stemmen af wat er binnen en tussen de teams gebeurt.
Hetgeen besproken wordt in deze vergadering wordt middels de tweewekelijkse
nieuwsbrief of via het teamoverleg met de andere vrijwilligers gecommuniceerd. Enkele
malen per jaar wordt er een vrijwilligersvergadering bijeen geroepen waar we elkaar op
de hoogte van wat er allemaal gebeurt, wie dat allemaal doet en welke nieuwe plannen
er nog zijn.
Op het gebied van de naam was het een roerig jaar. In februari 2014 is de winkel na de
verbouwing heropend onder de naam In de Dwarsstraat. Deze naam zorgde voor
verwarring over de locatie van de winkel (we zijn immers gevestigd in de Begijnenstraat)
en de naam Basta genoot vele malen meer naamsbekendheid. Daarom is in augustus
2014 besloten de naam weer terug te brengen naar Basta.
Contact
BASTA
Begijnenstraat 34
6511 WP Nijmegen
Tel: 024 3241618
Email: info@bastanijmegen.nl
Openingstijden
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zaterdag 11.00 tot 17.00 uur
(vanaf 1 oktober 2015 ook op donderdag, van 12.00 tot 17.00 uur)
Stichting Basta, KvK 41058356
RSIN: 801291793
Beheer
Het pand waar onze winkel zich bevindt is in beheer van een vereniging. 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. 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 één keer per
jaar een gezamenlijke klussenweek.
Het oude Basta was alleen een tweedehandswinkel. Toen we in de zomer van 2013
besloten om Basta voort te zetten met nieuwe plannen, was er eerst een grote
verbouwing nodig. Daarbij is vooral de keuken flink aangepakt, maar ook in de
winkelruimte is veel veranderd. Er is een hele nieuwe keuken geplaatst, een nieuwe vloer
gestort en er is een nieuw toiletblok opgebouwd. Verder is alles netjes afgewerkt en
betegeld. De winkelruimte heeft ook mooie kleuren gekregen en is veel lichter geworden
doordat de vloer is opgeschuurd en afgelakt. In de winkelruimte zijn plekken gekomen
waar je koffie kan drinken of iets kan eten. Op 1 februari 2014 hebben we de eerste fase
van de verbouwing afgerond en ging de winkel na ruim een half jaar weer open. In
januari 2015 hopen we het tweede deel van de verbouwing te kunnen doen, namelijk de
ruimte achter de keuken. Hoe dat allemaal gegaan is, lezen jullie in het volgende
jaarverslag.
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. Vanaf februari 2014 ging de winkel weer open na een uitgebreide verbouwing
(zie Beheer), waarbij o.a. de indeling van de winkelruimte veranderde en veel aandacht
werd besteed aan kleur en lichtval in de winkel.
Basta is op zaterdagen open van 11.00 tot 17.00 uur. In de toekomst zouden we graag
meerdere dagen per week open zijn, wanneer er genoeg vrijwilligers zijn. Of het in de
winkel rustig is of druk, is eigenlijk nooit goed te voorspellen. Bij de kassa is het een
komen en gaan van mensen: soms komt iemand iets brengen wat we in de winkel te
koop mogen aanbieden, veel andere mensen komen juist iets afrekenen waar ze blij mee
zijn. Meestal wordt de kassa door twee mensen gedaan.
Naast de spullen die mensen in de winkel komen brengen halen we boeken, kleding,
kleine meubeltjes en allerlei andere snuisterijen (bijvoorbeeld lampen, servies en
schilderijen) op bij mensen thuis. Ook bij Stichting Overal komen mooie spulletjes
vandaan. Stichting Overal is ook een ideële kringloopwinkel en we werken veel met hen
samen. 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, gaat weer terug naar
Stichting Overal of wordt naar de Weggeefwinkel gebracht. We zijn dus ook vaak aan het
opruimen of spullen naar een andere plek aan het brengen.

pagina	
  3/7	
  

Keuken
Als een van de nieuwe aspecten van het „nieuwe Basta” was de keuken het afgelopen
jaar vooral bezig om een routine te vinden. Dat begint met de beste koffie en de
lekkerste theesoorten de vinden, te peilen wat klanten willen en wat we van de kaart
kunnen schrappen en eindigt met het aanpassen van de werkshiften.
Ondertussen is deze routine gevonden en loopt het soepel. Het keukenteam is vooral op
vrijdag (dan is grote bak- en kookdag) en op zaterdag bezig om voor lekkere broodjes en
koffiegepruttel te zorgen. We vinden het vooral gezellig als er activiteiten in de winkel
zijn, dan is het ook in de keuken het drukst. Vooral in de zomer was het wat rustiger. De
laatste maanden zien we echter met genoegen dat er weer meer mensen gezellig bij
Basta afspreken, zowel nieuwe mensen als ook vertrouwde gezichten die steeds weer
komen.
Ons favoriete vergaderonderwerp is het koffiezetapparaat dat te veel lawaai maakt of te
langzaam is of op het verkeerde plek staat.... er is nog steeds geen oplossing voor de
lange termijn gevonden. Naast een nieuw apparaat zochten we ook nieuwe koffiezetters,
want aan het einde van het jaar hebben twee keukenprinsesjes ons verlaten!
Goed nieuws om af te sluiten: 16 december is eindelijk de lang gewenste bakworkshop
bij Basta geweest! We kijken ernaar uit om aan nog meer activiteiten iets te kunnen
bijdragen.
Activiteiten
De groep voor activiteiten en cultuur is in februari begonnen en vormt sinds augustus
2014 een structureel team binnen Basta. De groep heeft als doel culturele en gezellige
activiteiten te organiseren bij Basta, die passen binnen de visie en idealen van de
organisatie. Op de activiteiten wordt geen winst gemaakt en worden ook niet bekostigd
met geld bestemd voor goede doelen. De activiteiten, drankjes en versnaperingen
worden aangeboden tegen een vrijwillige donatie om de kosten te dekken. Het streven is
de activiteiten laagdrempelig te houden en hiermee Basta als een welkome en leuke plek
te maken om langs te komen. Via de activiteiten krijgt Basta tevens meer bekendheid in
Nijmegen.
In 2014 zijn er verschillende activiteiten georganiseerd. Elke derde dinsdag van de
maand is er een Do It Yourself (DIY) Workshop georganiseerd door Sara en Mirna, die dit
voorheen bij de Klinker organiseerden. Dit zijn goed bezochte avonden, met thema's als
kledingruil en kledingreparatie, het inmaken van groenten of het maken van magazines,
deodorant of wasmiddel. De jamsessies zijn laagdrempelige sessies waarbij iedereen
welkom was om muziek met elkaar te maken in een gezellige huiskamersfeer. Bij het
muziekontbijt konden klanten onder het genot van een biologisch ontbijtje luisteren naar
muziek van de singer-songwriter Remco Jacobs. De jamsessies en het muziekontbijt
waren goed bezocht en zullen zeker een vervolg krijgen. De activiteitengroep heeft ook
de eerste winkeldag in september en de laatste winkeldag in december opgeluisterd met
muziek en activiteiten.
De activiteitengroep heeft vooral behoefte aan een goede plek met voldoende ruimte en
zo min mogelijk geluidsoverlast om de activiteiten te organiseren. Dit is na de
verbouwing van de nieuwe winkelruimte in januari 2015 beter mogelijk. Er zijn genoeg
plannen voor muziekoptredens, (kook)workshops, poëzieavonden en tentoonstellingen
om enthousiast aan de slag te gaan. Ook zullen er activiteiten worden georganiseerd
waarbij de goede doelen die Basta steunt centraal staan. Andere organisaties van buiten
Basta zijn ook welkom bij Basta een activiteit te organiseren, mits het bij ons past.
Overzicht van activiteiten 2014:
• 19-08: DIY-workshop: Huishoudelijke producten
• 13-09: Eerste openingsdag winkel
• 16-09: DIY-workshop: Groenten inmaken
• 03-10: Huiskamersessie: akoestische jamsessie
• 21-10: DIY-workshop: Kledingruil en kledingreparatie
• 15-11: Muziekontbijt met Remco Jacobs
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•
•
•
•

18-11:
28-11:
16-12:
20-12:

DIY-workshop: Maak een magazine
Huiskamersessie 2.0: akoestische jamsessie
DIY-workshop: Internationaal kerstgebak
Glühfest: winterse winkeldag en uitverkoop

Communicatie
Op de achtergrond, onzichtbaar voor het winkelende publiek, zijn de mensen van het Cteam ijverig aan het werk voor Basta. Wat doen zij zoal? De afgelopen maanden zijn zij
druk geweest met van alles. Allereerst was er de naamswijziging, van In de Dwarsstraat
weer terug naar het oude vertrouwde Basta. Hiervoor is een nieuw logo ontworpen en is
dat afgestemd met de vrijwilligers. Verder is er een nieuwe website gemaakt, waar ook
veel bij komt kijken (domeinnaamregistratie, nieuwe e-mailadressen, en ontwerp).
Verder is er een Facebook-pagina van Basta in het leven geroepen om onze winkel en
activiteiten te promoten. Dat heeft ons al honderden ‘likes’ opgeleverd. Natuurlijk
moesten het nieuwe logo, de nieuwe websites en de winkel gepromoot worden. Hiervoor
hebben we diverse media geïnformeerd. Tegelijkertijd hebben we geprobeerd om
verwijzingen naar onze oude website van internet te laten verwijderen. Soms doen we
losse promotionele acties. Bij onze opening hebben we bijvoorbeeld voor de
koffiekopjesactie en de kabouterzoekactie gezorgd.
We hebben nu bij de kassa kaartjes liggen om aan onze klanten mee te geven. Deze zijn
gemaakt van groeipapier. Leg je ze in vochtige aarde, dan zou dat mooie vergeet-mijnietjes moet opleveren. Heeft iemand dat al eens uitgeprobeerd?
Naast deze corporate communicatie zijn we bezig geweest met het promoten van de
jam-sessies, het muziekontbijt en glühfest. Hiervoor hebben we foto’s en posters
gemaakt, persberichten verstuurd en de activiteiten op websites van onszelf en van
anderen geplaatst.
Verder spreken we zo nu en dan over het werven van nieuwe vrijwilligers en over het
juist en tijdig informeren en betrekken van alle vrijwilligers bij Basta. Dit heeft er toe
geleid dat onze interne nieuwsbrief nu iedere twee weken per e-mail wordt verstuurd. We
proberen ook zo nu en dan een gezellige avond te organiseren voor alle vrijwilligers.
Al deze zaken doen we natuurlijk niet op onszelf maar zoveel mogelijk in afstemming en
samen met de vrijwilligers van de winkel, de keuken en de activiteitengroep. Klaar zijn
we nog lang niet. Zowel de interne als externe communicatie kan nog wel wat beter,
maar we denken dan we al heel goed op weg zijn.
Goede doelen
Alle opbrengsten van de verkochte spullen en het lunchcafé gaan naar goede doelen. In
2014 hebben we onderstaande goede doelen gesteund:
- EOTAS (500 euro): een 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 (555 euro, door fietsen voor hen te verkopen): 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.
- Straatmensen voor Straatmensen (600 euro): een stichting die zich inzet voor de
verbetering van de leefsituatie van daklozen in Nijmegen.
- Het Kruispunt Nijmegen (900 euro): een stichting die ruimte biedt aan (voormalig) daken thuisloze mensen.
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- Onderzoeksgroep Kafka (120 euro): 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. Zij doen dit werk onafhankelijk en
ongesubsidieerd. Zij worden ook als bron gebruikt door publieke omroepen.
- Stichting Dierenambulance Nijmegen (96,80 euro): verleent hulp aan dieren in nood.
- 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.
- Twee projecten van COC Nijmegen: COCKTAIL en ASG (350 euro). De Asylumseekers
Support Group (ASG) organiseert maandelijks bijeenkomsten voor asielzoekers en
vluchtelingen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender (lhbt) zijn.
COCKTAIL is een maatjesproject voor LHBT asielzoekers, vluchtelingen en migranten.
- Stichting WanaZiwi (655 euro): met hulp van deze stichting, die nauw samenwerkt met
EOTAS, heeft een groep dove vrouwen in Tanzania hun eigen naaibedrijf kunnen
opzetten.
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Financieel jaarverslag 2014
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