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JAARVERSLAG BASTA 2019 

Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Basta over 2019. Diverse onderdelen komen 

aan de orde. We besteden aandacht aan de doelstelling van de organisatie, de 

bedrijfsvoering, de werkzaamheden die worden verricht, enkele belangrijke 

gebeurtenissen in het jaar, de goede doelen die wij steunen en tot slot de financiële 

verantwoording. 

Doelstelling                                                                                                                                                                           

Stichting Basta is een ideële kringloopwinkel die spulletjes voor een leuke prijs verkoopt 

en met de opbrengst daarvan projecten ondersteunt op het gebied van milieu, een betere 

wereld en een mooier Nijmegen. Deze spullen worden ons gratis aangeboden tijdens de 

openingstijden van onze winkel of opgehaald door onze bestelauto bij particulieren. 

Basta is ook een culturele huiskamer waar culturele- en gezelligheidsactiviteiten worden 

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. Bij Basta wordt alles gedaan met oog voor mens en milieu. De 

werkzaamheden worden uitsluitend verricht door vrijwilligers. Veel waarde wordt gehecht 

aan een goede werksfeer en aan de opvang van nieuwe collega’s. In de loop der jaren is 

gebleken dat Basta bij uitstek een uitstekende werkplek is voor een aantal mensen die 

even zijn gestopt met studie of baan.   

 

Bedrijfsvoering 

Om de winkel goed te laten draaien, moet veel werk worden verricht. In de loop der 

jaren is hiervoor een vast stramien ontwikkeld. Elke week worden op maandag de 

spullen, die zijn opgehaald of gebracht gesorteerd met het oog op de bruikbaarheid voor 

de winkel. Niet alles komt daarbij in de winkel; een deel van de goederen wordt apart 

gezet voor bijv. de Weggeefwinkel, Leger des Heils, Stichting Overal of vindt zijn weg 

naar de DAR. 

Op dinsdag worden spulletjes die bestemd zijn voor de winkel, verder gesorteerd en van 

een prijs voorzien. Vooral dit laatste is een tijdrovend gebeuren door de verscheidenheid 

aan artikelen. Bij met name elektrische apparaten wordt ook gecontroleerd of alles naar 

behoren werkt. Een deel van de binnengekomen artikelen wordt tenslotte via kanalen als 

Marktplaats of Boekwinkeltjes.nl aangeboden. 

Op woensdag wordt de winkel geheel opnieuw ingericht. Spullen die er al lang staan 

worden weggehaald en in plaats daarvan komen de nieuwe geprijsde spulletjes. Aan de 

inrichting van de winkel wordt veel aandacht besteed. Dit is een belangrijk visitekaartje 

van Basta. 

Op donderdag-, vrijdagmiddag en de zaterdag gaat de winkel open voor publiek en vindt 

de verkoop plaats. Elk dagdeel staan er twee vrijwilligers in de winkel om de klanten te 

helpen.  

De week daarop begint alles dan weer van voren af aan. 
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Werkzaamheden 

Om de bedrijfsvoering goed te laten verlopen, hebben we regelmatig nieuwe mensen 

nodig. We maken daarbij onderscheid tussen verschillende soorten medewerkers met elk 

afzonderlijke taken. 

 

Medewerker winkelinrichting                                                                                                     

Een kleine kringloopwinkel inrichten is een vak apart en daarbij hebben we regelmatig 

mensen nodig. Door de aanvoer en verkoop van spullen wordt onze winkel namelijk elke 

week weer opnieuw ingericht. De medewerker winkelinrichting houdt zich bezig met het 

aantrekkelijk etaleren van spullen die reeds door collega's zijn geprijsd. Verder moet 

erop worden toegezien dat de collectie regelmatig wordt ververst. 

Medewerker verkoop                                                                                                      

Als de winkel eenmaal is ingericht, kan de verkoop starten. We hebben daarvoor 

regelmatig collega’s nodig die willen meehelpen om de winkel draaiende te houden. 

Zij bedienen de kassa, wijzen de klanten de weg, geven zo nodig advies en zorgen er 

voor dat koffie en thee voor de bezoekers klaar staat. Bovenal zorgen zij voor een fijne 

'huiskamer sfeer' in de winkel die kenmerkend is voor Basta. 

Medewerker activiteiten                                                                                                            

Om Basta op de kaart te zetten als culturele huiskamer zijn ook nieuwe mensen van 

harte welkom. Zij vinden het leuk om diverse soorten van (culturele) activiteiten te 

organiseren, mensen te benaderen die deze willen uitvoeren en te zorgen voor voldoende 

publiek. Het afgelopen jaar heeft Basta onder meer georganiseerd: een 

huiskamerconcert, een modeshow, een historische wandeling in de buurt, een 

theatershow voor kinderen en de kerstmarkt.   

Overige medewerkers                                                                                                            

Naast deze algemene werkzaamheden zijn er ook nog specifieke werkzaamheden rond 

PR en communicatie, algemene coördinatie en het ophalen van goederen met onze 

bestelbus. 

Organisatie                                                                                                                            

Basta wil een organisatie zijn waarbinnen betrokkenheid, collegialiteit en een goede 

werksfeer van groot belang zijn. Om dit te realiseren, streven we ernaar om alle 

medewerkers te betrekken bij belangrijke beslissingen die binnen onze organisatie 

worden genomen. Dit gebeurt tijdens algemene medewerkersvergaderingen die 

regelmatig worden gehouden. Voor een goede continuïteit is het verder van belang dat 

de medewerkers zelf in grote mate verantwoordelijk zijn voor het onderdeel van het 

bedrijfsproces waarin zij meedraaien, zoals bij het sorteren, de inrichting of de verkoop.                 

Voor de dagelijkse leiding van het geheel is een tweetal coördinatoren verantwoordelijk.  

Door middel van een nieuwsbrief houden we alle medewerkers op de hoogte van alles 

wat binnen de organisatie speelt. De stichting Basta heeft tenslotte ook een Bestuur dat 

op afstand functioneert. 

Belangrijke gebeurtenissen 

Ook dit jaar hebben we met een groot aantal (circa 20) vrijwilligers de winkel kunnen 

draaien en een aantal evenementen kunnen organiseren. 
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Herinrichting achterste deel winkel 

Nadat vorig jaar het voorste deel van de winkel een flinke opknapbeurt heeft gekregen, 

hebben we in december het achterste deel aangepakt. De ruimte is opnieuw geverfd, er 

zijn betere kasten gekomen, de verlichting is aangepast en het geheel heeft daardoor 

een rustiger uitstraling gekregen. 
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Huiskamerconcert                                                                                                                               

Op zaterdagmiddag 2 februari heeft bij ons het ensemble Duo Bagage et ses Amis 

opgetreden. De groep staat bekend om zijn verrassende combinaties van poëzie, zang en 

pianomuziek. Het programma bestond uit chansons, Nederlandse levensliedjes en 

voordrachten van eigen gedichten. Ruim 40 bezoekers hebben dit bijzonder succesvolle 

concert bijgewoond.  

 

Uit de mode                                                                                                                                                       

Op zaterdag 25 mei in de middag presenteerde Basta een modeshow met als motto ‘uit 

de mode’, een ode aan tweedehandskleding. Het belang van tweedehands kopen wordt 

steeds belangrijker. Met deze modeshow heeft Basta willen laten zien dat tweedehands 

kleding echt van deze tijd is. Onze vrijwilligers hebben zelf de kleding geshowd. 

Vrijwilligers van gezellig Nijmegen verzorgden de hapjes. Er werd muziek gedraaid en 

natuurlijk kon er ook tweedehands geshopt worden!  Het is een buitengewoon geslaagde 

en gezellige middag geworden die zeker voor herhaling vatbaar is. 
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Historische rondwandeling in de buurt                                                                                             

Een nieuw initiatief is Basta’s Buurtwandeling. Bedoeld om het contact met de buurt te 

versterken, om de naam van Basta bekender te maken en om de opbrengst van deze 

wandeling te schenken aan één van haar goede doelen. De buurtwandeling is opgezet 

door stadshistoricus René van Hoften en bestond uit “een blokje om  de Begijnenstraat”. 

Dat wil zeggen wandelen door de Begijnenstraat, Lange Brouwerstraat, Oude 

Koningstraat, Papengas, Lange Hezelstraat en weer terug in de Begijnenstraat. Met 

daarbij verhalen over bewoners en bedrijven die daar ooit hebben gewoond of gezeten, 

zoals het weeshuis, bierbrouwerijen, de gereformeerde kerk en het Glashuis. Na afloop 

gratis koffie en thee. 

 

Kindertheater  

Uit dankbaarheid voor onze donaties verzorgde de groep “Changing Stories” zaterdag 12 

oktober een optreden voor kinderen, zoals zij een paar keer per jaar optreden op 1 van 

de Griekse eilanden voor de kinderen in de vluchtelingenkampen. De kinderen en hun 

ouders waren erg enthousiast. 
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Goede doelen                                                                                                                           

Ook dit jaar hebben we weer een reeks van goede doelen kunnen ondersteunen. 

Procedure                                                                                                                                                                

In het najaar is bepaald welke goede doelen in 2019 financieel worden ondersteund. 

Organisaties konden vooraf met opgaaf van redenen hun interesse kenbaar maken door 

het indienen van een aanvraag en het aangeven van de bereidheid om hun aanvraag toe 

te lichten op een speciale goede doelen avond die in oktober is gehouden.                  

Voor 2020 moet de aanvraag voor het voorjaar uiterlijk dinsdag 24 maart zijn ingediend. 

De presentatie is dan gepland op dinsdagavond 21 april. De aanvraag voor het najaar 

moet uiterlijk zijn ingediend op zaterdag 5 september waarna de presentatie vervolgens 

is gepland op dinsdag 6 oktober. Donaties worden alleen verleend als een presentatie 

heeft plaatsgevonden. 

Criteria                                                                                                                      

Kleinschalig                                                                                                                                                                         

We willen aan kleinschalige projecten een substantiële bijdrage leveren (globale richtlijn: 

giften van €100 tot €1500 euro bij projecten waarmee in totaal niet meer dan €10.000 is 

gemoeid). De voorkeur gaat uit naar kleine projecten die niet makkelijk op een andere 

manier aan financiering kunnen komen. Belangrijke onderwerpen: emancipatie, educatie, 

voorlichting en bewustwording. 

Geen discriminatie                                                                                                                                                               

Projecten mogen niemand op voorhand uitsluiten op basis van ras, geloof, sekse, 

nationaliteit, etniciteit of geaardheid.   

Betrouwbaarheid                                                                                                                                                                 

Bij de projectaanvraag verwachten we voorts een heldere begroting met een duidelijke 

specificatie van de kostensoorten en een toelichting daarop. We hechten groot belang 

aan de betrouwbaarheid van de organisatie met wie we in zee gaan (het bezit van de 

ANBI-status kan dit vergroten). 

Rechtstreeks ten goede van                                                                                                                                                    

We vinden het van groot belang dat de gelden rechtstreeks ten goede komen aan 

kansarme groepen en zo min mogelijk worden gebruikt voor tussenpersonen of 

hulporganisaties. Als toch met hulporganisaties wordt gewerkt dan moeten deze kennis 

en ervaring hebben met wat in het land wel en niet werkt.  

Besluitvorming                                                                                                                   

Besluiten over toekenning van gelden worden genomen door de algemene vergadering 

van alle medewerkers binnen Basta rekening houdend met de vereisten die in de 

procedure worden genoemd (aanvraag bijtijds ingediend, presentatie heeft 

plaatsgevonden) en de hierboven genoemde criteria. 

Lijst van goede doelen gesteund in 2019                                                                             
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Vluchtelingenwerk  €650  

financiering vervoer uitstapje vluchtelingen Nijmegen 
 

Stichting Mariposa Peru  €1500  

het geven van een ontbijt aan 60-70 kinderen in 1 van de armste wijken van Lima 

 

Kledingbank Nijmegen   €500  

voor o.a. aanschaf ondergoed 
 

Stichting Madat Nepal €2000 

financiering van een creatieve bezigheid bij meervoudig gehandicapte kinderen in Nepal 

 

Stichting Meraih Bintang  €1500 

de bouw van een toiletgebouw bij TK Meraih Bintang (school voor kansarme kinderen) in 

kampong Bulak Laut, Pangandaran, Indonesië. 

 

Stichting Straatmensen Nijmegen €1200  

€100 per maand dagelijks uitdelen maaltijd 

 

Stichting Elnura €1500  

voor de straatkinderen in Kirgizië. 

 

Stichting Pandipieri  €1000  

voor ondersteuning ontwikkelingsprogramma’s straatkinderen in sloppenwijken Kenia 

 

Project Guatemala €1.000  

financiering van hulp, operatie en alle zorg voor en na, bij kinderen en volwassenen met 

schisis (hazenlip), doel: eigen kliniek. 

Changing Sories €500  

(al 750 gedoneerd) voor reis in November. Theater maken met kinderen in 

vluchtelingenkampen in Griekenland 

 

Stichting Rainbow Nijmegen €1200  

€ 100 per maand. Organisatie van, voor en door LHBT asielzoekers en vluchtelingen 

 

Stichting Bona Baana €1.500  

Bouw van een slaapzaal voor de jongens in opleiding op het platteland van Nsanvu, 

Oeganda. 

 

Stichting Mirembe €1.500  

Seechild, een thuiszorg- en scholingsorganisatie voor kinderen en volwassenen in 

Kampala Oeganda 

 

Financieel verslag                                                                                                                                                                                     

In de bijlage bij dit jaarverslag is het financiële verslag over 2019 opgenomen waarbij 
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volledigheidshalve, om een vergelijking mogelijk te maken ook de gegevens over 2018 

zijn opgenomen.  

Met de resultaten kunnen we meer dan tevreden zijn. Vergeleken met het vorig jaar zijn 

de inkomsten in 2019 fors toegenomen met ruim € 3.000 tot €29.976,.                                  

Het aantal betalingen per pin steeg substantieel. Ook de internetverkoop (Marktplaats en 

Boekwinkeltjes) heeft bijgedragen tot de groei. 

Aan de kant van de uitgaven zien we een forse stijging bij het onderdeel Vervoer. Dit 

komt vooral omdat de aanschaf van een nieuwe bestelauto noodzakelijk was. We zien 

ook een stijging bij de post onderhoud en klussen en een fiks bedrag bij de 

investeringen. Ook is flink wat geld besteed aan de noodzakelijke PR. 

Al met al hebben we ook dit jaar ruim € 15.000,- kunnen besteden aan de Goede Doelen 

die eerder in dit Jaarverslag zijn genoemd. 

Februari 2020 

Ria Geurts 

Pieter Gransbergen 
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FIN. OVERZICHT 2019     

      

ONTVANGSTEN     UITGAVEN     

           

     Huisvesting     

Omzet winkel contant 15811,00  Bijdrage Begijnen 6334,33   

Omzet winkel pin 12139,00  Energie Idefiks 1440,00   

Marktplaats 1153,00  Onderhoud en klussen 352,72   

Boekwinkeltjes 548,00  Totaal   8127,05 

     Vervoer     

     APK 48,40   

     Autoverzekering 790,53   

Donaties    Aankoop auto 2710,10   

Uitbet. Verzek.    Wegenbelasting  749,00   

Restitutie verzekering 325,15  Parkeren 463,39   

     Benzine 252,39   

     ANWB 119,77   

           

     Totaal   5133,58 

     Verzekeringen     

     Schadeverzekering 149,35   

           

           

     Totaal   149,35 

     Administratie     

     Telefoon 233,19   

     Kosten betalinsgverkeer 170,05   

     Website 65,34   

     Kopieren     

     Boekwinkeltje 11,70   

     Totaal   480,28 

     PR 681,61   

     Boodschappen uit kas 902,00   

     Activiteiten 51,00   

     Investeringen 849,36   

     Attenties vrijwilligers 74,00   

     Overig Onvoorzien 32,90   

         2590,87 

     TOTAAL   16481,13 

           

     Noviomagus 248,62   

           

     Straatmensen 1200,00   
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     Sjaki Taru us 1500,00   

     Kafka     

     Rainbow 1200,00   

      Bona Bana 1500,00   

           

     Cycling out poverty 1750,00   

     Mirembe 1500,00   

           

           

     Changing stories Lesbos 1250,00   

           

           

           

     Elnua 1500,00   

     Meraih Bintang 1500,00   

     Missiehuis 1000,00   

     Tessa unlimited 1000,00   

     OVERIG    

     

DONATIES GOEDE 
DOELEN   15148,62 

           

TOTAAL € 29.976,15  TOTAAL   31629,75 

      

 


