Algemene Leden Vergadering over het jaar 2020

Bestuursverslag over het jaar 2020
Leden / ALV

Organisatieschema
Noeroel Islam

Bestuur

Imam

Islam

Werkgroepen

Werkgroepen

Gebeden / (Djoemoe’ah)
Imamet
BHV - EHBO

Vrouwengroep

Arabische lessen

Keuken

Beheer

Kennis

Ouderochtend

Rondleidingen

Ramadhaan

Jongerengroep

Onderhoud

Djalsa’s

Lezingen

Zikr

Ghusl mannen

Ghusl vrouwen

1

Inleiding
Dit bestuursverslag bevat een impressie van de activiteiten die in 2020 hebben plaatsgevonden. Het
huidig bestuur heeft zich vooralsnog geconformeerd aan de werkwijze van de voorgaande bestuur en
daar waar nodig reeds aanpassingen dan wel verdere ontwikkeling cq professionalisering toegepast.
Verder is het vorig beleid als uitgangspunt genomen en ook hier vindt waar nodig doorontwikkeling
plaats.
Bestuurssamenstelling in 2020:
Voorzitter
: Maulana Feroz Hansildaar
Secretaris
: Galied Ashruf
Penningmeester
: Faizal Alidjan
Vice voorzitter
: Iedries Kallan
Plv. Secretaris
: Joesoef Chhangur
Commissaris
: Feroz Tangali
Het bestuur heeft de volgende speerpunten en beleidsdoelstellingen:
• Verdere professionalisering m.b.t. interne processen en procedures van de moskee;
• Uitbreiden van onze netwerk zowel maatschappelijk als religieus;
• Uitwerken van activiteiten op projectbasis;
• Aandacht voor kinderen, jeugd als ouderen;
• Verrijking van kennis op religieus en maatschappelijk vlak d.m.v. bijeenkomsten.
Activiteiten van de Vereniging – start van COVID-19
Dankzij de inspanningen van alle vrijwilligers zijn in 2020 de islamitische en maatschappelijke
activiteiten, die jaarlijks terugkomen, georganiseerd en in mindere mate bezocht. De situatie die is
ontstaan n.a.v. COVID-19 heeft een grote impact gehad op de moskee, de activiteiten en haar
bezoekers. De standaard djalsa’s (bijeenkomsten) en herdenkingen van Auliya’s zijn wel
georganiseerd, maar er is veel online uitgezonden. Het bestuur heeft in de loop van het jaar besloten
diverse activiteiten (tijdelijk) stop te zetten en de moskee is zelfs een periode dicht geweest voor het
publiek.
Door de COVID-19 hebben de reguliere activiteiten zoals ouderenochtend, wekelijkse Qur’aan lessen
en overige islamitische lessen in mindere mate plaatsgevonden. Door de combinatie met het
gezondheidsrisico n.a.v. COVID-19, de beperkingen door het kabinet en de beperkte activiteiten is de
moskee, in vergelijking met voorgaande jaren, in mindere mate bezocht.
Nieuwsbrief
Eind 2018 is het initiatief gestart om periode een nieuwsbrief uit te brengen. Gezien de positieve
reacties is gekozen om dit in 2020 voort te zetten. Periodiek (minimaal eens per kwartaal) wordt er
een nieuwe nieuwsbrief opgesteld en verstuurd met een terugblik op de belangrijkste zaken, een
planning van de activiteiten en de belangrijkste mededelingen. Hierdoor blijven leden en bezoekers op
de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Onderhoud
Het onderhoud van het gebouw is de afgelopen jaren een grote zorg en aandachtspunt geweest. Het
onderhoud van het gebouw gaat door waardoor wij genoodzaakt zijn in de toekomst het onderhoud
projectmatig aan te pakken. In 2020 zijn een groot aantal belangrijke werkzaamheden uitgevoerd en
afgerond die al langer op de planning stonden, waaronder:
 De twee grote bomen zijn gesnoeid
 Herstelwerkzaamheden schilderwerk binnen op de BG en eerste verdieping
 Preventieve reiniging van tapijt en moskee i.v.m. COVID-19
 Schotten in de benedenhal gerealiseerd i.v.m. zaalverhuur
 Rokershok aangepast naar een voorraadruimte
Overige afgeronde werkzaamheden zijn:
 Grote schoonmaak gehele moskee;
 Dak opgeruimd en schoongemaakt;
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Regulier doorspuiten van de leidingen in de keuken;
Onderhoud plafond (vervanging plafondplaten);
Reiniging van de vetput;
Jaarlijkse keuring lift, brand en alarminstallatie en
Periodiek onderhoud van de koffieautomaat.

Ouderen & Ramadanproject
Sinds de corona maatregelen zijn er diverse projecten gestart voor onze ouderen en behoeftigen. Zo
hebben we de verschillende projecten afgerond:
- Belronde met de ouderen;
- Boodschappenservice voor ouderen;
- Ramadanpakketten voor ouderen en behoeftigen;
- Warme maaltijden voor ouderen en behoeftigen.
Diverse vrijwilligers hebben zich binnen en buiten de maand Ramadan ingezet. In totaal zijn er meer
dan 150 Ramadanpakketten en meer dan 500 warme maaltijden gratis verstrekt. Door middel van
donaties is dit geheel kosteloos verstrekt aan onze ouderen en aan hen die het nodig hadden.
Moge Allah ta’aala een ieder die hieraan heeft bijgedragen dit te bewerkstelligen belonen met het
goede in dien, dunya en akhira. Amien!
Geluidsinstallatie
De geluidsinstallatie was aan vervanging toe. Net voor Ramadan was het geluid in de bovenruimte op
een professionele geïnstalleerd. Heden zijn we in afrondende fase van de geluidsinstallatie waardoor de
leden en bezoekers weer jarenlang kunnen genieten van het geluid binnen de djamaat. Hierbij is
rekening gehouden dat de verschillende ruimten afzonderlijk bedient kunnen worden.
Uitspraak rechtszaak – De Waarheid Wint
De rechtbank heeft op 8 december 2020 uitspraak gedaan inzake het hoger beroep m.b.t. de financiële
bodemprocedure naar aanleiding van de uitspraak van 14 februari 2018. In het kort stelden eisers dat
de vereniging, het vorig bestuur, zich niet aan de statuten en de Nederlandse wet heeft gehouden en
er veel (financiële) mistanden zijn. De conclusie van het vonnis is dat alle vorderingen (met meer dan
140 punten waaronder beschuldigingen en valse aannames) van de eisers zijn afgewezen,
Alhamdulillah! De eisers zijn tevens veroordeeld tot het betalen van de kosten inzake de procedure.
Het bestuur hoopt hiermee dat de periode van rechtszaken verleden tijd zijn en de rust, die er nu is,
zal blijven. Het bestuur hoopt middels deze uitspraak dat de eisers, tezamen met hun sympathisanten,
ophouden met rechtszaken tegen de moskee en stoppen met daden die niet ten voordele zijn van de
vereniging en enkel leiden tot schade aan het imago van onze vereniging.
Acties naar aanleiding van de aanbevelingen van de Kascommissie
Advies
Actie Bestuur
- Beleidsregels t.o.v. zakaat verdeling opstellen;
Nog op te stellen
- Back-up en registratie van computerbestanden;
Reeds in opzet
- Procedurebeschrijving voor de administratie;
Nog op te stellen
- Bevoegdheden beschrijven voor pinopnames;
Nog op te stellen
- Duidelijke richtlijnen invoeren m.b.t. contant geld;
Nog op te stellen
- Inventaris van de vereniging in kaart brengen;
Continue intern proces
- Het periodiek opstellen van rapportages;
Continue intern proces
- Het verder optimaliseren van het ledenbestand
Continue intern proces
- Het continueren van een actief contributiebeleid
Continue intern proces
- Facturatie m.b.t. advertenties
Continue intern proces
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Financiën
Sinds 2015 verkeerd de vereniging in instabiele staat. De tumultueuze jaren met tal van rechtszaken
hebben ervoor gezorgd dat er minder inkomsten werden gegenereerd en was de financiële positie van
de vereniging instabiel. Na de laatste rechtszaken van 2018 hebben ook in 2019 leden aangegeven de
onrust binnen de Vereniging zat te zijn. Het bestuur hoopt dat n.a.v. de uitspraak van 8 december
2020 de rust zal blijven en de moskee de tumult achter zich kan laten. In vergelijking met voorgaande
jaren zijn de donaties verminderd en heeft de situatie omtrent COVID-19 niet positief bijgedragen aan
de verbetering van financiële positie.
Het verschil is duidelijk merkbaar aan het ‘overige bedrijfsresultaat’. Onderstaand overzicht maakt
inzichtelijk wat de overige bedrijfsresultaten van de jaren is geweest en hoe dit in de loop van de jaren
is gewijzigd:
Jaar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Bedrijfsresultaat
EUR 55.316,- (positief)
EUR 52.605,- (positief)
EUR 43.335,- (positief)
EUR 46.477,- (positief)
EUR 13.886,- (positief)
EUR 22.523,- (positief)
EUR 6.065,- (negatief)

In 2020 was het overig bedrijfsresultaat € 1.299,- positief.
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