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Voorwoord:  

De vereniging staat voor het bij elkaar brengen van de gemeenschap met andersdenkende en 

andersgelovigen. De verbindende rol die de vereniging tracht aan te nemen doet dat door de moskee 

altijd open te stellen voor wie dan ook. Bewust is er ook voor gekozen om op de tegel van de 

vereniging die op de gevel van de moskee staat, moskee Langedijk te zetten. Het is een moskee 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 blijft de moskee 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 in het algemeen en voor iedereen 

toegankelijk mede om de verbinding te maken en houden en om de religieuze activiteiten in de praktijk 

te brengen  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

 

 

Naam Vereniging  

Vereniging Islamitische Cultuur Langedijk   

Ook wel genoemd  : Moskee Almouhsinine Langedijk ( Moskee Langedijk )  

 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  

IBAN                      :  NL 33 RABO 0346.666.791   BIC: RABONL2U  

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 islamitische 

Cultuur Langedijk op een professionele wijze te besturen. De realisatie van de doelstellingen zijn 

daarbij het uitgangspunt. Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door een aantal andere vrijwilligers. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de Vereniging islamitische 

Cultuur Langedijk.  

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. Indien er vragen of opmerkingen zijn, dan 

kunnen zij te allen tijde het bestuur aanspreken. De bestuursleden kunnen persoonlijk benaderd worden 

of via onze email (contactformulier).   

Dit zijn de namen van de bestuursleden:  

Naam                                                 Functie  

Mohamed El Fakiri                        Voorzitter  

Mbark Oumrebte                            Penningmeester  

Imad El Bouazzati             Secretaris  

Mohamed Ait Kassi                        Tweede Penningmeester  

  

http://www.moskeelangedijk.nl/
http://www.moskeelangedijk.nl/
http://www.moskeelangedijk.nl/


 

 

 

Het Beloningsbeleid  

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

bestuursleden.  

Actuele beleidsplan   

Het bestuur heeft doelen voor ogen die zij graag op middellange termijn gerealiseerd willen hebben, 

onder andere:  

• Het enthousiasmeren van meerdere vrijwilligers binnen de vereniging  

• Binnen de gemeente Langedijk en omgeving de moskee onderdeel te laten uitmaken van de 

samenleving  

• In samenwerking met lokale sociaal-maatschappelijke instellingen die verbinding vastliggen.  

• De integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen middels het 

organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijk en religieuze 

activiteiten. Alle activiteiten zijn voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud.  

Activiteiten:  

• Religieuze activiteiten  

• Maatschappelijke activiteiten  

• Wekelijks Lezingen  

• Interactieve bijeenkomsten  

• Rondleidingen voor scholen en specifieks groepen.  

  

Met trots kunnen wij stellen dat alle activiteiten hebben plaatsgevonden of 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 het hier het drukst.  

2. Vrijdagspreek.  

Een keer per week wordt het vrijdagsgebed georganiseerd waarbij er een vrijdagspreek wordt 

verzorgd. Deze vrijdagspreek is in zowel het Arabisch als in het Nederlands. Het Nederlands 

wordt verzorgd door een van de vrijwilligers binnen de gemeenschap. Tijdens de 

vrijdagspreek wordt er naast religieuze thema’s ook maatschappelijke thema’s besproken. Dit 

wordt door een imam die bekend is met de omgeving ingebracht.  

  

  

 

  

  

  



 

 

 

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) Tijdens deze gebedsdiensten is de opkomst 

massaal en zien we dat de moskee vol zit met elke moslim in de omgeving.   

4. Dodengebed  

Na het overlijden van een dierbare in de moskee wordt er een gebed georganiseerd waarin 

er een laatste eer wordt betoond aan de overledenen. Het is tevens een moment voor 

anderen om de familie te condoleren en om extra smeekbedes voor de overledene te 

verrichten.   

5. Lezingen  

Er worden dikwijls lezingen georganiseerd. Hier wordt een religieus onderwerp nader 

toegelicht. 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 speciale maand Ramadan wordt de frequentie van de 

lezingen verhoogt.  

 •  Maatschappelijke activiteiten  

                 Onderwijs:  

  

          Een belangrijk speerpunt van onze Vereniging op het gebied van onderwijs is het geven van     

lessen Arabisch en Koran voor kinderen/jongeren/ouderen. Daarnaast hebben we ook 

wekelijks islamitische lessen in Nederlands voor de jongeren.  

  

                Huiswerkbegeleiding:  

  

             Ook biedt de Moskee een keer in de week huiswerkbegeleiding voor leerlingen van de 

basisscholen maar ook voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Bij leerlingen in het 

basisonderwijs ligt vooral 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.    

.   

 •  Wekelijks Lezingen  

Er zijn veel lezingen georganiseerd ook tijdens de maand Ramadan. De lezingen zijn zowel in 

het Arabisch en het Nederlands. Per lezing en bij elke gastpreker Keurt het bestuur het 

onderwerp van de betreffende lezing. De onderwerpen van de lezingen kunnen variëren.   

 •  Interactieve bijeenkomsten  

Informatiebijeenkomsten In het afgelopen jaar zijn er verschillende bijeenkomsten gehouden 

om onze nieuwbouw plannen en doelen van de vereniging te kunnen toelichten. Deze 

bijeenkomsten waren ook bedoeld om mensen alsnog over de streep te trekken om te doneren 

voor de realisatie van ons nieuw moskeegebouw.   

  



 

 

 

 •  Rondleidingen voor scholen en specifieks groepen  

  

  

 

  

  

In het afgelopen jaar hebben we verschillende groepen/scholen/instellingen maar ook 

studenten over de vloer gehad die graag een rondleiding in de moskee wilden hebben of 

mensen die geïnteresseerd waren in de islam en graag met een moslim wilden praten. 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. Tijdens een rondleiding wordt de moskee laten zien. Daarnaast 

wordt er aangegeven wat er voor activiteiten plaatsvinden en is er de mogelijkheid tot het 

stellen van religieuze vragen. Naar mogelijkheid van de vrijwilliger wordt er dan geantwoord.  

  

                 Overige activiteiten:  

  

      Ledenvergaderingen  

  

            In het afgelopen jaar zijn er verschillende bijeenkomsten gehouden om de doelen van 

de vereniging en onze plannen t.a.v. het voltooien van het bouwproces te kunnen 

toelichten. Deze bijeenkomsten waren ook bedoeld om mensen alsnog over de streep te 

trekken om te doneren voor de voltooiing van ons nieuwe moskeegebouw.   

   

Financiële Jaaroverzicht 2020 

  

De Jaarrekening activiteiten worden vooral mogelijk gemaakt door donaties en giften. Deze zijn 

voornamelijk in geldelijke middelen. 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 doelen. De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen voor hun 

verrichtte werkzaamheden. Ze kunnen slechts eventuele kosten die ze gemaakt hebben als gevolg van 

de verrichtte werkzaamheden in opdracht van de Vereniging declareren, zoals parkeer- of reiskosten. 

Het uitgangspunt binnen de Vereniging is dat iedereen vrijwillig de werkzaamheden verricht. Over elk 

boekjaar stelt de Vereniging een (financieel) jaarverslag op zonder accountants verklaring.   

   

 

 

    



 

 

 

 Overzicht boekjaar 2020  
      Realisatie 31-12-2020 

 Inkomsten  

  Contributie leden  €                                              25.995,37  

  Gift /Donatie/Collecteren  €                                              48.419,59  

  Teruggave Gemeente belasting en verzekeringen  €                                                           -    

  Energie, PWN en telefonie (Jaarafrekening)   €                                                1.434,28  

  Overige baten (retour materiaal)  €                                                3.661,08  

    

  Totaal Baten  €                                              79.510,32  

    

 Uitgaven  

  Energiekosten en PWN  €                                                8.091,00  

  Telefoonkosten  €                                                   376,78  

  Automatiseringskosten  €                                                   417,62  

  Onderhoud gebouw  €                                                   250,00  

  Kantine artikelen  €                                                   793,16  

  Belastingen o.a. gem.belast. & pachtkosten  €                                                2.434,78  

  Verzekeringen  €                                                2.676,88  

 Totaal huisvestingskosten  €                                              15.040,22  

    

  Kantoorbehoeften  €                                                6.453,10  

  Rente / bankkosten  €                                                   355,52  

  Kosten Cursussen, opleidingen en diverse diensten  €                                                3.800,00  

  Kosten LIFT (% offerte)  €                                                9.664,88  

 Totaal administratie en beheer  €                                              20.273,50  

    

  Kosten activiteiten  €                                                   969,99  

  Kosten Collecteren en kleine uitgaven  €                                                1.387,21  

  Kosten schoolreis en excursie €                                                           -    

 Totaal evenementen en workshops  €                                                2.357,20  

    

    

  Totaal Lasten  €                                              37.670,92  

    

  Saldo baten en Lasten  €                             41.839,40  

    

    

  Resultaat 31-12-2020  €                             41.839,40  

   

  



 

 

 

Banksaldo    

    

  31-12-2020  31-12-2019 

Bankrekening ABN  €                                  75.413,27    €                               54.118,52  

Bankrekening Rabobank  €                                  42.328,56    €                               21.403,29  

    

Saldo per datum 31-12-2020  €                                117.741,83    €                               75.521,81  

    

    

    

Schulden en leningen    

    

  31-12-2020  31-12-2019 

Saldo per datum 31-12-2020  €                                     4.000,00    €                                 4.000,00  

 

Toelichting op het resultaat van het jaar 2020: 

Het resultaat van het jaar 2020 is 41.839,41 euro.  

Er zijn dit jaar twee inzamelingsacties geweest en de leden hebben hun contributie betaald.  

In verband met corona hebben er minder activiteiten plaats gevonden. 

In het jaar is door de vereniging geïnvesteerd in het gebouw o.a. door een lift te laten plaatsen en ook 

aanschaffen van een compleet opnameapparatuur t.b.v. livestreams. 

De som van de schulden is ongewijzigd t.o.v. het jaar 2019.  

 

Toelichting meerdere rekeningnummers Vereniging Islamitische Cultureel Langedijk :   

Vereniging Islamitische Cultureel Langedijk heeft een rekeningen lopen bij de Rabobank en een 

rekeningen bij ABN-AMRO. De Vereniging had altijd maar één betaalrekeningnummer gehad 

eindigend op 109. Het bestuur heeft besloten om extra rekeningnummers te openen in 2008. Dit was 

een bewuste keuze om een duidelijk overzicht te houden inzake verschillende baten en lasten ten 
behoeve van de Vereniging.   

NL 33 RABO 0346 666 79: Betaalrekening, Deze betaalrekening van de Vereniging wordt vooral 

gebruikt voor betalingen van de vaste lasten van de Vereniging. De baten voor deze rekeningnummer 

komen vooral uit donaties en giften vanuit de gemeenschap. Dit kan enerzijds onderverdeeld worden 

in structurele donaties zoals de maandelijkse bijdrage ter dekking van de maandelijkse lasten en 

anderzijds in eenmalige donaties uit inzamelingen bijvoorbeeld tijdens de Ramadan periode.  

 NL 14 ABNA 0474 411 109: Nieuwbouw, Dit rekeningnummer wordt vooral gebruikt voor de donaties 

en betalingen inzake realisatie van Nieuwbouw Moskee in Langedijk.  


