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Inleiding
Voor je ligt het jaarverslag van stichting Basta over het jaar 2015. Er is weer heel
veel gebeurd het afgelopen jaar. Alles wat is opgezet bij de uitbreiding met het
lunchcafé en de culturele huiskamer in 2014 heeft steeds meer een plek
gekregen. We hebben van alles gedaan om meer mensen kennis te laten maken
met Basta. Een aantal belangrijke gebeurtenissen van dit jaar waren de
verbouwing en opening van de nieuwe ruimte achter de keuken, het feest in
Brebl, het opstellen van een huishoudelijk reglement en het zoeken naar een
nieuw bestuur, de rommelmarkt voor Bona Baana en de winkel openen op de
donderdag.
Contact
BASTA
Begijnenstraat 34
6511 WP Nijmegen
Tel: 024 3241618
Email: info@bastanijmegen.nl
Openingstijden
zaterdag 11.00 tot 17.00 uur
donderdag van 12.00 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 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.
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 we in-en verkopen, en de doelen die wij
steunen. 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.
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 APoverleg, wat fungeert als het dagelijkse bestuur van Basta, over overkoepelende
zaken en stemmen af wat er binnen en tussen de teams gebeurt. Hetgeen
gepland en besloten 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 brengen van wat er allemaal gebeurt, wie dat allemaal
doet en welke nieuwe plannen er nog zijn.
In 2015 hebben we een interimbestuur gehad. Het bestuur van Basta heeft zich
nooit actief met de stichting bemoeid en het vorige bestuur was inmiddels zelfs
uit beeld verdwenen. 3 mensen uit het AP-overleg hebben deze functie tijdelijk op
zich genomen. Het uiteindelijke doel was om een bestuur op afstand te vinden dat
zich niet met de dagelijkse gang van zaken zou bezighouden, maar de
doelstellingen kon gaan bewaken en kon ingrijpen bij problemen en conflicten.
Het AP heeft dit jaar eerst een huishoudelijk reglement (HR) opgesteld, zodat ook
duidelijk was welke rol het nieuwe bestuur zou kunnen gaan spelen. Over dit
nieuwe HR is een aantal keren gesproken op een vrijwilligersraad en het is daarna
door de vrijwilligers goedgekeurd. Heel fijn dat we nu op papier hebben staan hoe
we de organisatie willen inrichten en hoe we met elkaar om willen gaan!
Het is uiteindelijk nog net voor het einde van het jaar gelukt om 3 geschikte
kandidaten te vinden voor het nieuwe bestuur. Begin 2016 kunnen zij door de
vrijwilligersraad worden aangesteld. Hierover volgend jaar meer!

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 elk jaar een gezamenlijke nieuwjaarsborrel en
in de zomer een klussenweek.
In januari 2015 hebben we de 2e fase van de grote verbouwing afgerond (zie ook
het jaarverslag van 2014). De ruimte achter de keuken werd van een opslaghok
omgetoverd naar een gezellige huiskamer met meer ruimte voor de verkoop van
spullen (oa de boeken zijn hierheen verhuisd), een grote leestafel en een wand
om schilderijen en exposities op te hangen. Begin maart was de opening van de
nieuwe ruimte met een eerste expositie van Atelier Ram en live muziek.
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. 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.
De winkel is dit jaar uitgebreid met een extra ruimte: de 'huiskamer' achter de
keuken. Vanaf 1 oktober was de winkel ook op donderdag open. Verder hebben
we een aantal stagaires 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.
Op zondag 6 september organiseerde stichting Bona Baana een dag bij de Refter
in Ubbergen met een rommelmarkt en andere activiteiten. De opbrengst was voor

CFO (Care for others) in Soroti, zij wilden hun school uitbreiden met 2 extra
lokalen en daarmee het aanbod voor jongeren vergroten. Bona Baana heeft aan
Basta gevraagd of wij het organiseren van de rommelmarkt voor onze rekening
wilden te nemen. We hebben hiervoor maanden spullen verzameld, en vervolgens
hard gewerkt om deze rommelmarkt in te richten en de verkoop te doen. Het was
een mooie dag en het heeft 1045 euro opgeleverd voor Bona Baana.
Ook met de verkoop via internet zijn een paar voorzichtige stappen gemaakt, dit
willen we volgend jaar zeker nog uitbreiden! Één mooi verhaal hebben we vast
binnen (en het heeft zelfs nog de krant gehaald): een kleurenets die we op
marktplaats aanboden kwam na honderd jaar weer in bezit van familie van de
schilder in de Verenigde Staten.
Keuken
Het lunchcafé van Basta is een vast onderdeel van ideële kringloopwinkel Basta.
Bestond Basta al jaren, het lunchcafé draait nu sinds de keuken werd verbouwd
eind 2013/ begin 2014. Schoorvoetend is het uitgegroeid tot een gezellig
lunchcafé en klanten beginnen het steeds meer te waarderen. Dit, omdat het één
van de weinige plaatsen is in Nijmegen waar én 2de hands spullen én horeca in
een locatie zijn samengebracht. Er worden verschillende soorten koffie
geserveerd, biologische thee, sandwiches, tosti's, zelfgebakken taart en soep,
geheel op biologische basis en vegetarisch.
Vanuit de buurt kwam er dit jaar hulp bij het bakken van taarten en het maken
van soep. De bedoeling was, steeds meer de buurt te betrekken bij de gang van
zaken. De omzet is gegroeid. Was er eerst een omzet van tussen de 20 en 30
euro; deze groeide gestaag en in 2015 was er voor het eerst een omzet van rond
de 60 euro op een zaterdag. Het lunchcafé was alléén op zaterdag geopend, maar
er wordt gekeken om de tijden uit te breiden. Of dit te realiseren is, is afhankelijk
van de aanwezigheid van voldoende vrijwilligers. Het team was enthousiast en de
inzet was groot, het was een team waar je op kon bouwen. Er bleef echter een
tekort aan vrijwilligers, omdat bij lange afwezigheid van teamleden er gaten
ontstonden in het rooster. Uiteindelijk lukte het toch steeds weer om het rooster
op zaterdag rond te krijgen.
Vast terugkerende activiteit was de kopjesactie, waarbij kopjes verstopt werden in
het gebied rond Basta. De vinder krijgt een gratis kopje koffie of thee
aangeboden. Dit om meer bezoekers te trekken en de bekendheid van Basta te
vergroten. Elk jaar wordt er één of tweemaal een muziekbrunch georganiseerd,
waarbij live-muziek geprogrammeerd staat, op kleine schaal. In 2015 werd dit
georganiseerd in december. Er hebben zo'n 20 mensen aan deelgenomen. Zij
konden brunchen tegen een vergoeding van 5 euro en van 5 tot 8 euro was de
bijdrage op vrijwillige basis.
Kortom veel goeie ontwikkelingen en we hebben het jaar 2015 afgesloten met
een kleine winst.

Activiteiten
Het jaar 2015 was een goed jaar qua culturele activiteiten voor Basta. Waar in
2014 de opstart van activiteiten was, werd dit in 2015 sterk uitgebreid: Er was
ruimte voor experiment en er zijn niet alleen veel, maar ook veel soorten
activiteiten georganiseerd. De in 2014 gestarte DIY (Do It Yourself) workshops
werden gecontinueerd (4 in 2014, 3 in 2015) en ook muzikale activiteiten bleven
doorgang hebben. Met optredens van T'nCisKo, Anne Ambrosius (combinatie met
expo atelier RAM), een muziekbrunch met Voor Galg en Rad, maar ook een
jamsessie en een heuse karaoke wist Basta de toon te raken. In het kader van
duurzaamheid hebben we meegedaan met de Duurzame markt van AKKU/DuKo
op de RU. Basta stond ook met een stand bij de De Groene week bij de
studentenkerk van de RU. Hier werden we niet zo goed gevonden, en heeft ons in
die zin weinig opgebracht, maar het was wel gezellig.
Sommige activiteiten zijn meerdere keren georganiseerd in 2015, zoals het
succesvolle Hava's Schrijfatelier. Bij het eerste schrijfatelier waren zelfs mensen
uit Amsterdam aanwezig! In mei startte vanuit Sara Kovacic (die ook de DIY
workshops organiseerde) een serie Sewing Cafes: 1x in de maand op zondag
konden mensen binnenlopen en kleren repareren, maken, naaien, haken. Er
hebben 4 Sewing Cafes plaatsgevonden. Ook werd er een typemachine hoek
geïnstalleerd, waar mensen net als de naaimachinehoek, vrij gebruik van konden
maken tijdens openingstijden. Nadat de belangstelling hiervoor terugliep, werd dit
tezamen met de DIY workshops helaas gestopt.
Naast bewustwording en zelf dingen maken was plezier maken ook belangrijk. Er
is een spelletjesdag- en avond georganiseerd. In het kader van plezier werd ook
Basta@Brebl gelanceerd: Een benefietfeest in Brebl voor het goede doel, dit keer
Bona Baana. Met de verdubbeling van Stichting Overal waren de opbrengsten
€3242,-. De meeste andere activiteiten hadden een vrije donatiemogelijkheid. Op
deze manier werden de onkosten gedekt en soms bleef er nog wat over voor onze
goede doelen.
In september heeft de activiteitengroep over beleid bij elkaar gezeten, om o.a. te
kijken wat bij Basta de speerpunten waren op het gebied van activiteiten, dit
waren:(politieke) bewustwording, duurzaamheid, plezier, de zichtbaarheid bij het
publiek vergroten, interne activiteiten voor bonding vrijwilligers. Activiteiten die
we wilden blijven doen waren: DIY, jamsessies, Hava's Schrijfatelier en het
benefietfeest.
Activiteiten die we in 2015 los wilden laten waren de exposities en de Groene
week , resp. om het wat ruwe ophangsysteem en de weinige opbrengst. Inmiddels
zijn er plannen voor een nieuw ophangsysteem, zodat de exposities toch weer
opgepakt kunnen worden.
De sfeer bij de activiteitenvergaderingen was erg goed, mensen waren
enthousiast over de te organiseren activiteiten, en er waren meestal genoeg
vrijwilligers (gemiddeld 6). Al met al een zeer geslaagd jaar waarin veel dingen
ontwikkeld en vooral gedaan zijn.

Communicatie
De communicatiegroep heeft zich in 2015 weer ingezet voor de interne en
externe communicatie. Tweewekelijks wordt er een nieuwsbrief uitgebracht naar
alle vrijwilligers met nieuws, oproepen en activiteiten. De middelen voor de
externe communicatie zijn de website, Facebook, online agenda's en
persberichten. De Facebook is in 2015 sterk gegroeid en krijgt steeds meer
(enthousiaste!) volgers. We halen regelmatig de regionale kranten met
activiteiten. Activiteiten worden regelmatig ook gepromoot met een poster die in
de winkel en in de stad hangt.
De communicatie intern gaat prima, en ook de activiteiten worden goed onder de
aandacht gebracht. De bekendheid van Basta als winkel, lunchcafé en locatie
wordt ook steeds groter, maar er is nog winst te halen mbt de algemene
bekendheid. In 2016 is de planning om een communicatieplan te ontwikkelen,
met bijbehorende begroting, om de communicatie nog gestructureerder vorm te
kunnen geven met een eigen budget. Met behulp van het communicatieplan is
het vergroten van deze bekendheid een van de doelen in 2016.
Goede doelen
Alle opbrengsten van de verkochte spullen en het lunchcafé gaan naar goede
doelen. In 2015 hebben we onderstaande goede doelen gesteund:
– stichting Gast (500 euro): 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 (500 euro): 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.
– Bona Baana (1621 euro + 1045 euro): 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.

- Straatmensen voor Straatmensen ( 900 euro): een stichting die zich inzet voor
de verbetering van de leefsituatie van daklozen in Nijmegen.
- Het Kruispunt Nijmegen (600 euro): een stichting die ruimte biedt aan
(voormalig) dak en thuisloze mensen.
- 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.
- Kleine interventie aan de grens van Europa (100 euro): een initiatief van 2
mensen die vluchtelingen zijn gaan helpen aan de buitengrens van Europa.
- stichting Noviomagus (884 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.
- 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
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