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Voorwoord

De Vereniging staat voor het bij elkaar brengen van de islamitische gemeenschap met
andersdenkenden en andersgelovigen. De Vereniging tracht deze verbindende te vervullen door de
moskee altijd open te stellen voor iedereen. Zo is er bewust voor gekozen om op de tegel van de
Vereniging, die op de gevel van de moskee staat, ‘Moskee Langedijk’ te zetten. De moskee is bedoeld
voor elke inwoner van de gemeente en omstreken.
De activiteiten onderschrijven deze stelling. De activiteiten zijn een belangrijk onderdeel binnen de
Vereniging. Zonder de activiteiten is de moskee immers slechts een gebouw. De Vereniging
organiseert zowel religieuze als maatschappelijke activiteiten. De religieuze activiteiten dragen bij aan
de ontwikkeling van de identiteit van de islamitische bezoekers. Daarbij staat de maatschappelijke
kant van de islam dikwijls centraal. De maatschappelijke activiteiten zijn ook voor iedereen
toegankelijk. In 2017 heeft de Vereniging opnieuw met succes gewerkt aan het realiseren van deze
doelstellingen.

Vereniging Islamitische Cultuur Langedijk (ook wel genoemd ‘Moskee
Almouhsinine Langedijk’ of Moskee Langedijk)

Naam Vereniging

KVK nummer

: 40.63.76.27

RSIN nummer

: 8166.34.178

Contactgegevens

: Potjesdam 2A 1722XN Zuid-Scharwoude

Tel

: +31 ( 0 ) 226-341863

E-mail

: info@moskeelangedijk.nl

Website

: www.moskeelangedijk.nl

IBAN

: NL 14 ABNA 0474.411.109

BIC

: ABNANL2A

1.

Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit vier bestuursleden die hun werk op vrijwillige basis uitvoeren zonder enige
tegemoetkoming of tegenprestatie. De hoofdtaak van het bestuur is om de Vereniging op een
professionele wijze te besturen. Het bestuur wordt bij haar taakuitvoering ondersteund door een
wisselende groep vrijwilligers (zowel leden als niet-leden). Het bestuur is verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken binnen de Vereniging.
Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om de belangen van de islamitische gemeenschap in Langedijk
en omstreken te behartigen zowel intern en extern. Wij streven er naar om open en transparant te zijn
en we willen ons dienstbaar opstellen voor onze achterban. De bestuursleden zijn te allen tijde
beschikbaar voor vragen of opmerkingen. De bestuursleden kunnen persoonlijk benaderd worden of
via de e-mail (info@moskeelangedijk.nl).
In 2017 is er geen wijziging geweest in de samenstelling van het bestuur.
De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:

Naam

Functie

Mohamed El Fakiri

Voorzitter

Lahoucine Ben Mohamed

Penningmeester

Mohamed Ait Kassi

Tweede penningmeester

Mohammed Driouiche

Tweede secretaris

2.

Het beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid. Alle werkzaamheden worden zonder beloning uitgevoerd door alle
bestuursleden.

3.

Actuele beleidsplan

Het bestuur heeft de volgende doelen gesteld, waaraan voortdurend aandacht wordt besteed:





4.

Het enthousiasmeren van meerdere vrijwilligers binnen de Vereniging
De moskee goed in te bedden in de (Langedijkes) samenleving
Samen te werken met lokale sociaal-maatschappelijke instellingen
De integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen middels het
organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijk en religieuze
activiteiten

Activiteiten:





Religieuze activiteiten
Maatschappelijke activiteiten
Rondleidingen
Ledenvergaderingen

Met trots kunnen wij stellen dat alle activiteiten hebben plaatsgevonden en met een positief gevolg
gerealiseerd zijn. Per activiteit geven wij een korte toelichting.


Religieuze activiteiten

1. Gebeden
Dagelijks 5 keer per dag is de moskee open voor het gebed. Hierin wordt in ca. 30 minuten
een gezamenlijk gebed verzorgd. Tijdens de vrijdagspreek is de moskee het drukstbezocht.
2. Vrijdagspreek.
Een keer per week wordt het vrijdagsgebed georganiseerd waarbij er een vrijdagspreek wordt
verzorgd. Deze vrijdagspreek in het Arabisch en wordt direct vertaald in het Nederlands. De
Nederlandse vertaling wordt verzorgd door een van de vrijwilligers binnen de gemeenschap.
Tijdens de vrijdagspreek wordt er naast religieuze thema’s ook maatschappelijke thema’s
besproken.
3. Feestelijke gebedsdiensten
Twee keer per jaar worden er feestelijke gebedsdiensten. Dit zijn Aid Al Fitr (ook bekend als
het Suikerfeest) en Aid Al Adha (het offerfeest). Dit zijn de jaarlijkse piekmomenten qua
bezoekers.
4. Dodengebed
Na het overlijden van een dierbare wordt er in de moskee een gebed georganiseerd waarin er
afscheid wordt genomen van de overledene. Het is tevens een moment voor anderen om de
familie te condoleren en om extra smeekbedes voor de overledene te verrichten.
5. Lezingen
Naast de wekelijkse vrijdagpreek, organiseert de Verenging regelmatig lezingen waarin een
religieus onderwerp wordt besproken. De lezingen worden met name verzorgt door de leden

zelf of de imam. Incidenteel worden de lezingen gegeven door niet-leden. De lezingen zijn
zowel in het Nederlands als in het Arabisch. Het bestuur heeft hierin een toetsende rol en ziet
toe op de inhoud van het geagendeerde onderwerp. De onderwerpen van de lezing variëren erg
en zijn mogelijk afhankelijk van een thema. Tijdens de Ramadan worden er meer lezingen
gegeven dan de rest van het jaar.


Maatschappelijke activiteiten
Onderwijs:
Een belangrijk speerpunt van de Vereniging op het gebied van onderwijs, is het geven van
lessen Arabisch en Koran voor kinderen/jongeren/ouderen. Daarnaast organiseert de
Vereniging ook wekelijks islamitische lessen in het Nederlands voor de jongeren.

Huiswerkbegeleiding:
De Vereniging biedt één keer per week huiswerkbegeleiding voor basisschoolleerlingen en
leerlingen in het voortgezet onderwijs. Bij leerlingen in het basisonderwijs ligt de nadruk op
het oefenen van de Entree- en Cito toetsen. Bij leerlingen in het voorgezet onderwijs wordt
vooral ondersteund en begeleid bij het plannen en zelfstandig werken aan huiswerk.


Rondleidingen
In het afgelopen jaar hebben we verschillende groepen/scholen/instellingen en studenten
ontvangen die graag een rondleiding in de moskee wilden hebben of mensen die
geïnteresseerd waren in de islam en graag in gesprek wilden met een moslim. Op onze site
staat een item voor het aanvragen van een rondleiding. Ook hebben we afgelopen jaar onze
deur open gehouden voor de bewoners van Langedijk en iedereen die graag een bezoek wil
brengen aan de moskee. Daarnaast hebben meerdere lokale politieke partijen en het college
van B&W een rondleiding in de moskee gehad.



Ledenvergaderingen
In het afgelopen jaar zijn er verschillende bijeenkomsten gehouden met leden om inzicht te
geven in de voortgang van de bouw en financiële verantwoording af te leggen. Hoewel de
moskee al een aantal jaar in gebruik is, is de bouw van de moskee namelijk nog niet volledig
afgerond. Zo is er bijvoorbeeld nog geen lift gerealiseerd.

5.

Financiële jaaroverzicht 2017

De Vereniging probeert de algemene uitgaven zo laag mogelijk te houden om ervoor te zorgen dat
zoveel mogelijk van het gedoneerd geld gebruikt kan worden voor de verschillende hierboven
omschreven doelen. De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen voor hun
werkzaamheden. Ze kunnen slechts eventuele onkosten , zoals parkeer- of reiskosten, bij de
Vereniging declareren. Over elk boekjaar stelt de Vereniging een (financieel) jaarverslag op zonder
accountantsverklaring.

Overzicht boekjaar 2017
Realisatie 31-12-2017

Inkomsten
Contributie leden

€

23.177,00

Gift /Donatie/Collecteren

€

26.681,42

Cursus bijdragen Gemeente

€

2.600,00

Teruggave Gemeente belasting en verzekeringen

€

288,25

Energie en PWN ontvangsten (Jaarafrekening)

€

1.355,50

Bijdragen deelnemers aan schoolreis en excursies

€

650,00

Overige baten

€

150,00

Totaal Baten

€

54.902,17

Energiekosten en PWN

€

6.180,00

Telefoonkosten

€

722,31

Automatiseringskosten

€

99,00

Onderhoud gebouw

€

3.209,00

Kantine artikelen

€

427,00

Belastingen o.a. Gemeente & pachtkosten

€

1.545,96

Verzekeringen

€

1.772,91

€

13.956,18

Kantoorbehoeften

€

6.009,09

Administratiekosten o.a. KvK

€

22,00

Kosten Lening & schulden

€

29.000,00

Uitgaven

Totaal huisvestingskosten

Rente / bankkosten

€

344,11

Kosten Cursussen, opleidingen en diverse diensten

€

6.849,61

€

1.557,00

€

43.781,81

Vrouwen Feest

€

416,00

Kosten Collecteren en kleine uitgaven

€

1.359,00

Markt Hemelvaartsdag en Ramadan

€

2.812,65

Kosten schoolreis en excursie

€

650,00

€

5.237,65

Totaal Lasten

€

62.975,64

Saldo baten en Lasten

€

-8.073,47

Totaal administratie en beheer

Totaal evenementen en workshops

Resultaat 31-12-2017

€

-8.073,47

Banksaldo

Bankrekening ABN
Bankrekening Rabobank

31-12-2016

31-12-2017

€26.544,15

€29.278,40

€2.810,72
€8.815,76

Saldo per datum

€29.354,87

€38.094,16

31-12-2016

31-12-2017

Schulden en leningen

Saldo per datum

€38.000,00

€9.000,00

