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Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van Moskee Noeroel Islam. In dit beleidsplan is uiteengezet hoe wij
onze organisatie vorm hebben gegeven. Daarnaast is het beleid van onze vereniging op
papier gesteld. Noeroel Islam is een moskee waarin iedereen welkom is, ongeacht je
religieuze- of etnische achtergrond.
Het beleidsplan handelt over de bestuursperiode 2013-2017. Dit plan gaat in op haalbare
zaken binnen een periode van vier jaar. Het is een leidraad om het goede samen goed te
doen. De afgelopen bestuursperiode is erg motiverend geweest en het bestuur heeft samen
met de leden veel bereikt.
Geschiedenis
Door de komst van de Surinaams moslims naar Nederland in de jaren 70 deed het gemis aan
gebedsruimten in Den Haag een aantal moslims besluiten om eigen gebedsruimten te
betrekken. Een van die gebedshuizen in Den Haag is de Noeroel Islam moskee en
ontmoetingscentrum. Noeroel Islam is een soenitische Moslim vereniging opgericht in 1975
door Surinaamse moslims. De geloofsleer die deze moslims aanhangen, is die van imaam Abu
Haniefa (r.a). Vandaar de toevoeging achter de naam Noeroel Islam van ‘Ahle Soennat Wal
Djamaat Hanafi’. In Noeroel Islam spelen de kenmerken van de Berailvi’s ( Imam Ahmed
Raza Khan. r.a ) een belangrijke rol.
Zo werd in 1975 de Soennitisch Haagse vereniging Noeroel Islam opgericht die volgens de
richtlijnen van imam Abu Haniefa (r.a) geleid zal worden. De geschiedenis van Noeroel Islam
is beschreven op basis van mondelinge informatie verstrekt door diverse leden van de
vereniging. Het is de bedoeling om de geschiedenis iets uitgebreider te beschrijven met
feitelijke informatie. Hebt u feitelijke informatie dat ons hierbij kan helpen, dan kunt u
contact opnemen met het bestuur van Noeroel Islam.
Nieuwbouw
In 1996 werd het schoolgebouw aan de Scheepersstraat 188 aangekocht om als moskee
gebruikt te worden. In 1998 ontstond er brand in het moskeegebouw en was het niet veilig
voor gebruik. Na de brand werd als tijdelijk onderkomen een garage gebruikt. Daarna heeft
de gemeente aan de vereniging Noeroel Islam een tijdelijk noodgebouw toegewezen aan de
Natalstraat, waarvoor een hoog huurbedrag werd gevraagd. Na beëindiging van het gebruik
van het tijdelijk noodgebouw, kwam er een andere tijdelijke onderkomen aangeboden door
een prominent lid. In 1996 werd besloten een nieuw Moskee te laten bouwen aan de
Scheepersstraat 188. Na oplevering, werd de moskee in 2002 feestelijk geopend.
Visie en missie
De Haagse Moslimvereniging Noeroel Islam is opgericht om eenieder die zich betrokken voelt
tot de Islam te begeleiden. Als belangrijke streven heeft de Haagse Moslimvereniging Noeroel
Islam alle leden bewust te maken van hun identiteit binnen de huidige samenleving. Als
vereniging zijn wij afhankelijk van de vrijwillige medewerking van onze leden en
sympathisanten. Wij motiveren de ouderen en de jongeren om zich vrijwillig in te zetten voor
de vereniging. Om uit te groeien tot een sterke en onafhankelijke vereniging is het van
essentieel belang gezamenlijk de krachten te bundelen. Het is in de statuten verankerd dat
bestuursleden geen vergoeding mogen ontvangen. Alle geledingen van de vereniging bestaan
uit vrijwilligers.
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Statuten vereniging
In de statuten van de vereniging is het volgende opgenomen als doelstelling van de
vereniging:
Doel.
Artikel 3.
Het doel van de vereniging is:
a. Het bevorderen van godsdienstige, culturele en sociale belangen van Moslims, alsmede van de betrekking
met andere gelijksoortige nationale en internationale organen en instellingen;
b. Het bevorderen van de studie van de Islam;
c. Het prediken, verkondigen en verbreiden van de Islamitische leer zoals zij is vastgesteld in de Heilige Koran en
de overleveringen van de heilige profeet Mohamed;
d. Het oprichten en in stand houden van moskeeën, scholen, bibliotheken en bejaardencentra;
e. Het bevorderen van goede intergodsdienstige betrekkingen.

Artikel 4.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. Het bevorderen van de naleving van de leer van de Islam, zoals zij is neergelegd in de Heilige Koran en de
overleveringen van de heilige profeet Mohamed;
b. Het verspreiden van Heilige Koran en andere Islamitische geschriften, studieboeken en andere leermiddelen;
c. Het oprichten, in stand houden en onderhouden van moskeeën;
d. Het oprichten, in stand houden en onderhouden van Islamitische scholen;
e. Het gezamenlijk vieren van Islamitische feest- en gedenkdagen;
f. Het houden van godsdienstige bijeenkomsten en lezingen;
g. Alles te doen wat dienstig is aan haar doel zonder in strijd te zijn met de openbare orde en goede zeden.
Noeroel Islam heeft weinig schulden. De enige schuld is de hypotheek die in september 2017
zal zijn afbetaald. Door de vergrijzing en natuurlijke verloop krijg je wel een andere
uitdaging. Dat is de afname van de inkomsten. Noeroel Islam moet op zoek gaan naar andere
inkomstenbronnen. Om dit te bereiken zullen er een paar doelen worden gesteld:
Actief wervingsbeleid van jongere leden.
Bijbouwen in de voortuin op twee lagen, hierin kunnen verschillende activiteiten
plaatsvinden; broodjeszaak, crèche, kapperszaak.
Deze genoemde plannen zijn optionele plannen die alleen kunnen worden uitgevoerd met een
goed draagvlak. Zoals alle plannen in dit beleidsplan moet het eerst nog worden goedgekeurd
door de Algemene Leden Vergadering. Dit plan zal dan ook op een ALV worden gepresenteerd
en ter goedkeuring worden aangeboden.
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Organisatie
Organisatie structuur
Over de organisatie van de verenging is het volgende artikel opgenomen in de statuten:
Bestuur.
Artikel 14.1. Aantal bestuursleden
Het bestuur bestaat uit zeven of meer personen, met dien verstande, dat het bestuur steeds moet bestaan uit een
oneven aantal personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit 7 bestuursleden. De verschillende bestuursfuncties betekenen veel
opoffering van de eigen vrije tijd. Ondanks dat is de motivatie en voldoening zeer hoog,
omdat eenieder het als een verplichting vanuit het geloof ziet om bij te dragen aan het
welzijn van de maatschappij. De bestuursleden zijn allemaal eindverantwoordelijk voor hun
eigen bestuur onderdeel, maar werken met commissies samen om tot de gewenste
eindresultaten te komen. Alle bestuursleden functioneren op vrijwillige basis.
Bestuurssamenstelling:
Mohamed Sharief Masram
Galied Ashruf
Imraan Fatehmahomed
Iedries Kallan
Mohamed Joesoef Chhangur
Insjaan Alie Sukhrie
Mohamed Moestafa Rahmoe

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vicevoorzitter
plv. Secretaris
plv. Penningmeester
Commissaris

06 – 26034757
06 – 13384900
06 – 21216094
06 – 51230838
06 – 50738189
06 – 44124693
06 – 48143774

Leden
De vereniging telt ongeveer 1000 leden. Contributie bedraagt 10 euro per maand per lid.

Activiteiten
Religieuze activiteiten
Noeroel Islam zal in de periode 2013-2017, alle aandacht schenken aan de religieuze
activiteiten van de vereniging. De Islam is onze hoofdzaak. De vijf dagelijkse gebeden, de
djoema en alle religieuze herdenkings- en feestdagen krijgt als vanouds de beste inbreng van
het bestuur en zal met alle zorg worden georganiseerd. Voor de religieuze activiteiten
verwijzen wij u door naar het gebedstijdenboekje van onze vereniging. Alle voorstellen met
betrekking tot de religie zal worden meegenomen op een bestuursvergadering en indien er
ruimte en financiën aanwezig is zal het worden uitgevoerd bij voldoende draagvlak in de
vereniging.
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Dagelijkse gebeden
Het is vanzelfsprekend dat de Islam onze hoofdzaak is en dat er daarvan geen duimbreed
wordt afgeweken. Alles staat in het teken van de Islam. De dagelijkse gebeden en het
vrijdagmiddaggebed komen op de eerste plaats. Dat moet als eerste goed lopen en dan komt
de rest.
Bij het maken van dit beleidsplan lijkt het alsof de islamitische onderwerpen onderaan
bungelen. Maar niets is minder waar. De Islamitische zaken worden als vanzelfsprekend op
de eerste plaats geacht. Dat de islamitische activiteiten op de eerste plaats komen is een
vaststaand gegeven. Waar het niet specifiek is genoemd heeft de Islam altijd de voorkeur
boven alles in de vereniging.
Ouderengroep
De werkgroep ouderen houdt zich bezig met activiteiten voor de ouderen. Elke maandag is er
een ouderenochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Hierbij komen maatschappelijke onderwerpen
aan bod en vinden er reizen plaats naar parken en bezienswaardigheden in Nederland en het
buitenland. Deze groep zal dezelfde aandacht krijgen als voorheen en is daarom een lopende
werkgroep te noemen die al jaren goed draait.
Vrouwengroep
Vrouwen hebben altijd al een speciale plaats ingenomen in de Islam en bij Noeroel Islam.
Deze werkgroep krijgt alle ruimte om zich verder te ontwikkelen met activiteiten gericht op
alle vrouwen in Noeroel Islam. Voorgenomen activiteiten zijn lezingen, cursussen en
workshops. De vrouwendjalsa’s vinden ook normaal voortgang met alle medewerking van het
bestuur en vrijwilligers.
De speerpunten van het nieuwe beleid 2013-2017
Hoewel de speerpunten van het nieuwe beleid erop is gericht om de jongeren te bedienen wil
dat niet zeggen dat alle andere leeftijdsklassen op een laag pitje komen te verkeren. In grote
lijnen zijn er voldoende mogelijkheden voor alle leeftijden om in de overige werkgroepen aan
hun trekken te komen. De algemene religieuze activiteiten zijn er voor alle groepen, dus voor
iedereen in de vereniging. De specifieke groepen die er worden genoemd zoals de jongeren
en ouderen zullen beleidsmatig een bepaalde mate aandacht krijgen in de komende periode.
Jongeren
De jongeren zullen worden gestimuleerd om activiteiten te organiseren. Deze activiteiten
kunnen zijn: thema-avonden, workshops, cursussen, lezingen enz. In onze visie en missie is
opgenomen dat jongeren met zorg zal worden begeleid. Dat streven komt in de komende
bestuursperiode nog meer naar voren dan in de afgelopen periode.
Optionele plannen
Als alternatieve plannen bij voldoende draagvlak, tijd en financiën komen de volgende
plannen aan bod. Het bouwen van twee lagen in de voortuin.
Voorts is het van belang dat de maatschappelijke onderwerpen aan bod komen in de
dialoogruimte. Noeroel Islam is een organisatie die ook zorg draagt voor
informatievoorziening aan de leden en sympathisanten, bezoekers over de maatschappij
waarin wij leven.
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Financiën
Over de financiële huishouding van de vereniging is het volgende opgenomen in de statuten
van de vereniging:
Geldmiddelen.
Artikel 5.
De geld middelen van de vereniging bestaan uit:
a.
b.
c.
d.

Contributies;
Persoonlijke bijdragen;
Donaties, giften, legaten, schenkingen, en
Andere wettig verkregen baten.

Huidige situatie:
In 2015 heeft de moskee nog een schuld van ongeveer €142.434,- Dit is geleend bij een
financiële instelling. De lening hebben we destijds genomen om de bouw van de moskee te
realiseren.
Fondsen/Vermogen:
Werving: Bij onze eigen achterban geworven door middel van:
 Giften en donaties van donateurs
 Organiseren van activiteiten rondom de Moskee met als doel geld in te zamelen.
Beheer:
Ontvangen gelden komen in de kas en/of worden gestort op de bankrekening van de moskee.
De administratie van alle inkomsten en uitgaven wordt vastgelegd. De penningmeester is
verantwoordelijk voor het beheer.
Besteding:
Het geld wordt besteed aan de betaling van rente en aflossingen en de vaste lasten zoals
kosten gas, water en elektra, verzekering, kosten activiteiten en overige onvoorzienbare
kosten. De penningmeester is verantwoordelijk voor deze taak
Noeroel Islam is geheel afhankelijk van de donaties van haar achterban.
Ten slotte
Het huidig bestuur roept iedereen op om de schouders onder het nieuwe plan te zetten en het
bestuur alle medewerking te verlenen om de doelstellingen te halen. Alle vrijwilligers worden
opgeroepen om hun krachten te blijven geven aan het bestuur zoals dat ook is gebeurd in de
afgelopen periode.
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