ANBI status
De Marokkaans Islamitische Stichting Noordoostpolder, beter bekend onder de naam
Moskee Assalaam heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor (gedeeltelijk)
aftrekbaar voor de belasting. Meer informatie hierover te vinden op de website van de
belastingdienst.

Algemeen
Marokkaans Islamitische Stichting Noordoostpolder
Moskee Assalaam
Espelerlaan 67b
8302 CG Emmeloord
email: info@moskeenop.nl
website: moskeenop.nl
RSIN: 802788671
ANBI-status: ja
KVK-nummer: 41178233
Doelstellingen:
Moskee Assalaam heeft ten doel:
1. Het opzetten en continueren van een religieus-en cultureel centrum (moskee)
waar islamitisch onderwijs, lezingen, activiteiten, rondleidingen, ontmoetingen en
andere educatieve activiteiten worden gehouden die in hoofdzaak toegankelijk zijn
voor alle inwoners van onze gemeente.
2. Het begeleiden van moslims in hun geloof en op maatschappelijk vlak, om
zodoende een volwaardige burger te zijn in de maatschappij waarin zij leven.
3. Het vertegenwoordigen en bevorderen van het algemene welzijn van alle moslims
in de Noordoostpolder en omgeving.
4. Het uitdragen van de islam volgens de geloofsleer (‘Aqieda) van de Soennitische
Islam (Ahl-As-Soenna-wal-Djama’ah) en de religieuze jurisprudentie (Fiqh) van de
Malikitische school (maddhab).
5. Het geven van educatie en voorlichting over de islam (da’wah) aan allen die hierin
geïnteresseerd zijn.
6. Het creëren van wederzijds begrip tussen de inwoners van onze gemeente.
Moskee Assalaam tracht haar doelen onder meer te bereiken door het bieden van
religieuze en maatschappelijke begeleiding door middel van gebedsdiensten, onderwijs,
lezingen, rondleiding, activiteiten en deelname aan maatschappelijke discussies. Alle
bestuursleden hebben een gelijkwaardige positie in de besluitvorming.

Beloningsbeleid
Bestuursleden
Bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning en geschied
geheel op vrijwillige basis. Indien er onkosten gemaakt worden, dan wordt dit vergoed na
het inleveren van de bewijsstukken.
Beleidsplan (hoofdlijnen)
Doelstelling: In het beleidsplan worden de doelstellingen zoals die hierboven beschreven
staan bevestigd. Het hoofddoel van de moskee is twee-ledig. Enerzijds het bieden van
onderdak aan de islamitische gemeenschap van de Noordoostpolder en anderzijds het
bevorderen van godsdienstige, culturele, sociale en maatschappelijke belangen van
moslims en het verstrekken van informatie over de islam om de beeldvorming in de
samenleving vanuit onze beleving weer te geven.
Activiteiten: Ons meerjarig beleidsplan is gefocust op het continueren van de
activiteiten zoals die onder “uitgeoefende activiteiten” staan beschreven. In hoofdlijnen
zijn dit:


De financiële realisatie van de bouw t.b.v. de uitbreiding van de moskee



De ontwikkeling ervan tot een volwaardige gebedshuis, onderwijs en
kenniscentrum en ontmoetingsplek voor de islamitische gemeenschap en alle
andere geïnteresseerden



De verdere ontwikkeling van de “Dawah” (uitnodiging tot de islam) door de
organisatie van lezingen en andere activiteiten voor jong en oud.



Het verspreiden van belangrijke informatie via social media (Facebook) en onze
eigen website.

Werving fondsen: De giften en donaties die Moskee Assalaam ontvangt is afkomstig
van een vaste groep donateurs die onze gebedsruimte frequent bezoeken. Deze dragen
bij door de maandelijkse bijdrage en (eenmalige) donaties aan de moskee over te
maken. Dit gebeurd zowel contant als via een bankoverschrijving. Daarnaast houdt
Moskee Assalaam periodieke inzamelingsacties waarbij bezoekers kunnen doneren. De
werving is kleinschalig van aard en richt zich op het sociale netwerk van onze bezoekers.
Voor de realisatie van de uitbreiding worden incidenteel ook giften en donaties geworven
bij andere Moskeeën in Nederland.

Beheer fondsen: De fondsen worden beheerd door de penningmeester.
Besteding fondsen: Besteding van de fondsen vinden alleen plaats indien het gehele
bestuur akkoord is. Daarnaast vinden er raadpleging plaats bij de gemeenschap. De
fondsen gaan op aan de volgende zaken:


Aanschaf nieuwe gebedsruimte en verbouwing daarvan



Vaste lasten voor de gebedsruimte (gas, water, licht, verzekeringen)



Beheerskosten voor het pand zoals schoonmaak en onderhoud



Aanschaf leer-en onderwijsmaterialen



Aanschaf promotiemateriaal.

Uitgeoefende activiteiten
De door ons uitgevoerde activiteiten kennen een doorlopend karakter. De activiteiten die
we jaarlijks uitoefenen zijn als volgt:


Elke dag , 365 dagen in het jaar 5 gebedsdiensten ten behoeve van de
islamitische gemeenschap in Veenendaal en omgeving



Elke vrijdag van elke week een gebedsdienst (preek) georganiseerd voor de
islamitische gemeenschap in de Noordoostpolder en nabije omgeving.



Elke vrijdag van elke week een vertaling van de preek van het Arabisch naar het
Nederlands



Elke eerste vrijdag van de maand om 19:30 een lezing voor de zusters



Jaarlijkse Ramadan gebeden (Taraweeh)



Elk weekend volgen +/- 120 leerlingen Arabische en islamitische les in de
leeftijdscategorie 6 tot 16 jaar

