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Voorwoord
Stichting Moskee Nasser stelt zich ten doel om een actieve bijdrage te leveren op sociaal, cultureel,
educatief en maatschappelijk gebied. Onze doelstellingen vinden plaats vanuit islamitische

“Onze
doelstellingen
vinden plaats
vanuit de
islamitische
grondbeginselen“

grondbeginselen.
Stichting Moskee Nasser streeft ernaar om de belangen van haar achterban te behartigen ongeacht
nationaliteit of afkomst. Daarbij beoogt Stichting Moskee Nasser een integratieproces te stimuleren
bij haar achterban, zodat deze op gelijkwaardige wijze actief kan deelnemen aan de samenleving.
Omdat de Stichting Moskee Nasser in Veenendaal uit haar jasje is gegroeid is er sinds jaren binnen
de moslimgemeenschap in Veenendaal een enorme behoefte aan een groot
sociaal/maatschappelijk en religieus centrum waar de doelen en missie van Stichting Moskee Nasser
nog beter gerealiseerd kunnen worden. Daarom zijn we in de afgelopen jaren in overleg met de
gemeente Veenendaal op zoek gegaan naar een andere locatie
Eind december 2015 heeft de Stichting Moskee Nasser een overeenkomst grondoverdracht bereikt
met de gemeente Veenendaal. Met dit overeenkomst is Stichting Moskee Nasser eigenaar
geworden van een perceel. Stichting Moskee Nasser krijgt dus een nieuw moskeegebouw aan de
Nijverheidslaan in Veenendaal. Op 31 augustus 2017 hebben we een omgevingsvergunning van
gemeente Veenendaal gekregen zodat we kunnen starten met de nieuwbouw Moskee Nasser
Veenendaal.
In dit jaarverslag leest u ook wat onze activiteiten en doelstellingen waren voor 2017 en welke
conclusies er getrokken kunnen worden.
Daarnaast wordt in dit stuk ook kort weergegeven hoe onze Stichting er financieel bijstaat. Na een
spannende periode van inzamelingen, aankoop van een perceel en omgevingsvergunning, kunnen
we zeggen dat we ook dit jaar weer op een gezonde en verantwoorde wijze onze boeken kunnen
sluiten.
Tenslotte past een woord van dank aan onze donateurs, sponsors maar vooral ook aan alle
vrijwilligers die dag en nacht hun bijdrage hebben geleverd, want zonder al deze mensen zouden we
al deze mooie resultaten niet hebben behaald. Bedankt voor jullie inzet en creativiteit.
Bestuur
31-05-2018
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Activiteiten
Voor 2017 hebben wij, net als in het jaar 2016, ons ten doel gesteld om de volgende
hoofdactiviteiten tot uitvoering te brengen:


Dagelijkse en jaarlijkse feestelijke gebedsdiensten



Vrijdaggebed en preek



Vertaling vrijdagpreken



Onderwijs



Lezingen



Iftar (tijdens de maand Ramadan)



Nieuwe locatie (voorbereiding bouw)



Rondleidingen



Open dag



Voortzetting Juridisch spreekuur



Vrijwilligersdag organiseren

Met trots kunnen wij stellen dat alle activiteiten hebben plaatsgevonden of met een positief gevolg
gerealiseerd zijn. Per activiteit geven wij een korte toelichting.
Dagelijkse en jaarlijkse feestelijke gebedsdiensten
Ons moskee is elke dag open voor iedereen die wil bidden. Dit geldt voor zowel de 5 dagelijkse
gebeden als het vrijdaggebed. Net zoals bij de vrijdagpreken kan ook hier gesteld worden dat de
dagelijkse opkomst boven verwachting was. Ook vindt er tweemaal per jaar (Suikerfeest/Offerfeest)
twee grote feestelijke gebedsdiensten die veel mensen trekken. De moskee is dan helemaal vol en
soms wordt er zelfs voor de deur op stoep het gebed verricht.
Vrijdagpreken
Ons Moskee verzorgt ook elke vrijdag het vrijdagsgebed met de daarbij behorende preek. De
opkomst is elke vrijdag groot en boven verwachting. De bezoekers zijn zowel mannen als vrouwen
maar ook jong en oud.
Vertaling vrijdagpreek
De preken worden voor het grootste deel in het Arabisch als Nederlands verzorgd. Maar sinds
december 2015 is er na de vrijdagpreek meteen een vertaling van de preek in het Nederlands
verzorgd door een van de jongeren van de moskee zelf. Daarnaast wordt de preek meestal ook op
onze site gepubliceerd. Ook bij deze activiteit is de respons van de bezoekers zeer positief.
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Onderwijs

Een belangrijk speerpunt van onze Stichting 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. Ook biedt de Stichting 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 Entreeen Cito toetsen. Bij leerlingen in het voorgezet onderwijs worden vooral ondersteund en begeleidt
het plannen en zelfstandig werken aan hun huiswerk.
Lezingen
In het jaar 2017 zijn er veel lezingen georganiseerd. Vooral tijdens de maand Ramadan hebben we
ruim 23 lezingen gehouden. De lezingen zijn zowel in het Arabisch en het Nederlands. Per lezing en
bij elke gastpreker bepaalt het bestuur samen met de imam het onderwerp van de betreffende
lezing. De onderwerpen van de lezingen kunnen variëren van Gedrag tegenover je ouders tot het
helpen van armen mensen. Ook hebben we eind december 2017 een aantal lezingen georganiseerd
met als thema “Broederschap”. Daarnaast vonden er ook regelmatig bijeenkomsten en korte
lezingen plaatsen om het belang verduidelijken van het doneren voor de realisatie van ons nieuw
moskeegebouw.
Iftar (tijdens de maand Ramadan)
Tijden de maand Ramadan 2017 hebben wij een iftar georganiseerd voor onze moslim gemeenschap
in Veenendaal en omstreken. De opkomst was zoals ook in 2016 goed. Dit heeft vooral te maken
omdat er relatief veel asielzoekers die in Veenendaal wonen en ook door de aanwezigheid van een
asielzoekerscentrum vlakbij Veenendaal. De aangeboden maaltijden zijn mede mogelijk gemaakt
door de sponsoren en ook door onze vrijwilligers die zelf eten klaar maken.
Nieuwe locatie (voorbereiding bouw)
Voor de ondertekening van de overeenkomst eind december 2015 en ook daarna zijn we hard aan
de slag geweest om allerlei voorbereidingen te treffen voor de start bouw van onze nieuw
moskeegebouw aan de Nijverheidslaan Veenendaal. Op 31 augustus 2017 is er eindelijk een
aanvraagbouwvergunning toegekend zodat we snel kunnen starten met de bouw. In de afgelopen
periode zijn dan ook veel gesprekken geweest met de gemeente, architect, constructeur en
aannemers.
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Rondleidingen

In het afgelopen jaar hebben we verschillende groepen/scholen/instellingen maar ook studenten
over de vloer gehad die graag een rondleiding in de moskee willen hebben of mensen die
geïnteresseerd waren in de islam en graag met een moslim willen praten. Op onze site staat er
speciaal item voor het aanvragen van een rondleiding en we krijgen bijna wekelijks verzoeken
binnen.
Open dag
Op 2 juli 2017 hebben wij een Open Dag georganiseerd. De Open Dag vond plaats op ons huidige
locatie Heuvel 7 Veenendaal en was open voor zowel mannen als vrouwen en jong en oud. Ook was
er een mogelijkheid voor onze buren en andere geïnteresseerden om een kijk binnen de moskee te
nemen. Daarnaast was het natuurlijk ook een groot feest voor iedereen met barbecue, allerlei
hapjes en drankjes en een springkussen voor de kinderen. Het was een zeer geslaagde dag zowel
wat betreft opkomst.
Voortzetting Juridisch Spreekuur
Stichting Moskee Nasser heeft ook in 2017 het Juridisch Spreekuur doorgezet. Iedereen die vragen
heeft over; wonen, werk, uitkering, gemeente en alle andere vragen kan binnenlopen tijdens het
open spreekuur elke vrijdag na het vrijdaggebed.
Wij proberen hulp te bieden in eigen taal, helpen bij het ordenen van de administratie, bij het
invullen van formulieren en bij het wegwerken van administratieve achterstand voor mensen die het
even niet meer weten. Vaak dient er ook te worden bemiddeld tussen de persoon in kwestie en de
verschillende instantie zoals bijvoorbeeld bij een huisuitzetting of bij schulden.
Organiseren vrijwilligersdag
Stichting Moskee Nasser heeft in 2017 een vrijwilligerdag georganiseerd waarbij alle vrijwilligers in
het zonnetje gezet. Onder het genot van een hapje en een drankje heeft het bestuur ook geluisterd
naar de opmerkingen en suggesties van de vrijwilligers maar ook naar ideeën om meer vrijwilligers
aan te trekken. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst die ook zeer gewaardeerd is door de
vrijwilligers zelf.
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Interne Organisatie
Het bestuur bestaat uit zeven bestuursleden die hun werk op vrijwillige basis uitvoeren zonder enige
tegemoetkoming of tegenprestatie. De hoofdtaak van het bestuur is om de Stichting Moskee Nasser
op een professionele wijze te besturen. De realisatie van de doelstellingen zijn daarbij het
uitgangspunt. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, en secretaris.
Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door een aantal andere vrijwilligers. Het bestuur is
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de Stichting Moskee Nasser.
Dit zijn de namen van de bestuursleden;
 Hassan Saidi (voorzitter)
 Youssef Akka (secretaris) *
 Kamal Mokhtari (penningmeester)
 Mohamed Bekkali (algemeen bestuurslid)
 Mimoun Largo (algemeen bestuurslid)
 Farid Zaabat (algemeen bestuurslid)
 Jessin el Kasah (algemeen bestuurslid) *
Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om de belangen van de islamitische gemeenschap in
Veenendaal 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, van wie dan ook, dan kunnen zij te allen tijde het bestuur aanspreken. De
bestuursleden kunnen persoonlijk benaderd worden of via onze email (contactformulier).
*In het jaar 2017 hebben 2 bestuursleden aangegeven dat ze hun functie willen neerleggen. Dit gaat
om Youssef Akka en Jessin el Kasah, die inmiddels ook officieel uit het bestuur zijn teruggetreden
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Jaarrekening
De activiteiten worden vooral mogelijk gemaakt door donaties en giften. Deze zijn voornamelijk in
geldelijke middelen. Wij doen vooral een beroep op particulieren in Veenendaal en omstreken met
betrekking tot donaties en/of giften. De stichting 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 Stichting declareren, zoals bijvoorbeeld
parkeer- of reiskosten. Het uitgangspunt binnen de Stichting is dat iedereen vrijwillig de
werkzaamheden verricht. De vrijwilligers verrichten de taken volgens het islamitische principe van
“Fi Sabili Allah‟ (op de weg van Allah).
Over elk boekjaar stelt de stichting een (financieel) jaarverslag op zonder accountantsverklaring. Het
streven is om het financieel jaarverslag uiterlijk vier maanden na het sluiten van het boekjaar
beschikbaar te stellen onze op de website. Door de ANBI status dient dit uiterlijk zes maanden na
het sluiten van het boekjaar gepubliceerd te zijn op onze website.
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Stichting Moskee Nasser Veenendaal
2017
NL 47 RABO 0365 1193 34 Betaalrekening
Baten
Donaties/Giften via Bank
Donaties/Giften via Automatische Incasso
Donaties Betalingen via PIN
Donaties/Giften Contant
Teruggave energiebelasting
Overige inkomsten/donaties/giften
Totaal Baten

€
€
€
€
€
€

30.468,00
14.523,00
4.890,00
18.930,00
1.880,00
8.745,00
79.436,00

€
€
€
€

12.210,00
23.742,00
7.762,00
1.353,00

Onderhoudskosten
Aanschaf apparatuur/Inventaris
Activiteiten
Huishoudelijke kosten
Overige variabele kosten

€
€
€
€
€

5.567,00
2.616,00
5.195,00
3.225,00
113,00

Totaal Lasten

€

61.783,00

Vaste lasten
Gebouw (Nutsvoorzieningen
Personeelskosten (imam)
Belastingen/Verzekeringen/Administratiekosten
Jaarlijkse overige kosten

Variabele Lasten

€ 17.653,00

Saldo
NL14 RABO 0171 0826 80 Nieuwbouw
Baten
Donaties/Giften via Bank
Donaties/Giften via Automatische Incasso
Donaties/Giften via Pinautomaat
Donaties/Giften via iDEAL
Donaties/Giften Contant
Collecte/Inzamelingen eigen moskee
Collecte/Inzamelingen andere moskeeën
Collecte/Inzamelingen vrouwenactiviteiten

€
€
€
€
€
€
€
€

54.676,00
20.793,00
25.480,00
6.019,00
125.165,00
31.086,00
39.511,00
32.535,00

Totaal Baten

€

335.265,00

€
€
€
€

86.888,00
30.288,00
6.256,00
635,00
1.243,00

Lasten
Bouwvergunning gemeente Veenendaal
Kosten architectbureau AZAR
Kosten D-install advies
Kosten Notariskantoor Le Coultre
Bankkosten

Jaarrekening
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Totaal Lasten

€

125.310,00

€ 209.955,00

Saldo
NL04 RABO 0130 9846 12 Jeugd & Educatie
Baten
Donaties/Giften via Bank
Donaties/Giften via Bank
Overige baten

€
€
€

1.590,00
1.240,00
75,00

Totaal Baten

€

2.905,00

Huurkosten Educatie ruimte
Kosten educatie materiaal
Overige kosten

€
€
€

1.985,00
1.265,00
236,00

Totaal Lasten

€

3.486,00

Lasten

Saldo

-€ 581,00

Totaal overzicht jaar 2017

Totaal baten
Totaal lasten

€
€

417.606,00
190.579,00

Resultaat van Stichting

€

227.027,00

Jaarrekening
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Toelichting meerdere rekeningnummers Stichting Moskee Nasser

Stichting Moskee Nasser Veenendaal heeft drie rekeningen lopen bij de Rabobank. De Stichting had
altijd maar een betaalrekeningnummer gehad eindigend op 334. Na aantreden van dit bestuur heeft
het bestuur besloten om meerdere rekeningnummers te openen. Dit was een bewuste keuze om
een duidelijk overzicht te houden inzake verschillende baten en lasten ten behoeve van de Stichting.
NL 47 RABO 0365 1193 34 Betaalrekening
Dit is het oude betaalrekening van de Stichting en wordt vooral gebruikt voor betalingen van de
vaste lasten van de Stichting. 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.
NL14 RABO 0171 0826 80 Nieuwbouw
Dit rekeningnummer is in het jaar 2012 in het leven geroepen en vooral gebruikt voor de donaties en
betalingen inzake realisatie van Nieuwbouw Moskee in Veenendaal.
NL04 RABO 0130 9846 12 Jeugd & Educatie
Dit rekeningnummer wordt gebruikt voor allerlei educatieve activiteiten ten behoeve van de jeugd,
zoals huiswerkbegeleiding.
NL34 RABO 0150 4587 62 Extra rekening
Sinds kort hebben we een extra rekeningnummer geopend, deze was vooral bedoeld voor de
vrouwencommissie om allerlei activiteiten te kunnen organiseren. Dit rekeningnummer werd door
de vrouwen ook gebruikt voor inzamelingen ten behoeve van de Nieuwbouw.

Jaarrekening
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Toelichting resultaat der baten en lasten:
Baten NL 47 RABO 0365 1193 34 Betaalrekening

De baten van de Stichting kunnen onderverdeeld worden in structurele donaties zoals de
maandelijkse bijdrage van elke moskeebezoeker en eenmalige donaties. Van elke moskeebezoeker
woonachtig in Veenendaal en omstreken wordt verwacht dat hij of zij een maandelijkse bijdrage aan
de Stichting Moskee Nasser betaald.
Lasten NL 47 RABO 0365 1193 34 Betaalrekening


Gebouw (Nutsvoorzieningen)
o



Dit zijn de kosten voor gebruik voor gas, elektra, water, telefoon en internet

Personeelskosten (imam)
o

Stichting Moskee Nasser heeft een persoon in loondienst en dat is de imam. De imam
krijgt dus ook elke maand loon uitgekeerd.



Belastingen/Verzekeringen en administratiekosten
o

Verzekeringen bij Interpolis voor bijvoorbeeld Gebouwen- , Rechtsbijstands- en
Aansprakelijkheidsverzekering.

o

Kosten gemeentelijke en andere belastingen, afrekening betalingsverkeer (bankkosten)
en kosten van de administratiekantoor die onze loonadministratie uitvoert.



Onderhoud
o

Ons huidig moskeegebouw is een oud gebouw en heeft veel onderhoud nodig.
Overigens zitten hier ook de jaarlijkse kosten in van de controle brandveiligheid.



Onkosten voor activiteiten
o

Dit zijn kosten die wij maken om allerlei activiteiten te kunnen organiseren voor de
gemeenschap. Hier zitten bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding voor de gastsprekers
maar bijvoorbeeld ook eten en drinken.



Overige kosten
o

Dit betreft vooral kosten van huishoudelijke aard en schoonmaakkosten. Maar ook
kosten voor onderhoud aan de website, drukwerk en printerbenodigdheden.

Jaarrekening
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Baten NL14 RABO 0171 0826 80 Nieuwbouw

Stichting Moskee Nasser Veenendaal is in 2012 begonnen met het collecteren van gelden voor het
realiseren van een nieuw moskeegebouw in Veenendaal. Hiervoor hebben wij veel geld nodig vanuit
de gemeenschap/bezoekers van de moskee van Veenendaal.
De Stichting heeft daarom iedereen binnen de Islamitische gemeenschap in Veenendaal en
omsteken verzocht om hun bijdrage te leveren. Vanaf 2012 zijn de eerste donateurs/leden
begonnen met het doneren van hun eigen bijdrage. Hierbij heeft men de vrijheid om het bedrag in
een keer contant of via bank te voldoen, maar er is ook een mogelijkheid om dit steeds in termijnen
te doen. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar onze website www.moskeenasser.nl. Dus de
donaties/giften voor de nieuwbouw komen binnen via bank, via automatische incasso maar ook
contant aan het bestuur. De overige baten bestaan vooral uit eenmalige donaties uit inzamelingen
bijvoorbeeld bij andere moskeeën in Nederland.
Lasten NL14 RABO 0171 0826 80 Nieuwbouw


Kosten bouwvergunning
o



Kosten voor omgevingsvergunning voor de bouw van de moskee.

Kosten architect, notaris en installatie adviesbureau
o

Dit betreft kosten voor de architect, notaris en de installateur die wij ingeschakeld
hebben om ons te begeleiden en te adviseren gedurende het traject van Nieuwbouw.




Bankkosten
Deze kosten hebben betrekking op bankkosten

Jaarrekening
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Baten NL04 RABO 0130 9846 12 Jeugd & Educatie

Baten voor dit rekeningnummer bestaat vooral uit contributies en/of ouderbijdrages die ouders
betalen om hun kind(eren) deel te laten nemen aan de activiteiten zoals huiswerkbegeleiding. De
contributies/ouderbijdrages kunnen via bank of contant worden voldaan.
Lasten NL04 RABO 0130 9846 12 Jeugd & Educatie


Huurkosten ruimte
o

Dit zijn kosten die we moeten maken voor huur van ruimte voor de activiteiten. Voor
sommige activiteiten zijn we door ruimtegebrek in ons moskeegebouw genoodzaakt
om buiten ons moskeegebouw ruimte/leslokalen te huren.



Kosten materiaal
o

Dit betreft kosten voor aanschaf van materiaal zoals boeken en andere
onderwijsbenodigdheden.



Overige kosten
o

Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld koffie en thee voor de vrijwilligers maar ook
drukwerk.
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Conclusie en Aanbeveling
Conclusie
Wij kunnen net zoals in het jaar 2016, heel kort zijn in onze conclusies. Ook voor het jaar 2017
kunnen wij niet anders stellen dat al onze doelen ruimschoots gehaald zijn. Dit moeten wij als
gemeenschap en het bestuur koesteren. Wij kunnen met grote trots stellen dat 2017 een goed jaar
voor ons als stichting is geweest. Het is het jaar ook waarin we de omgevingsvergunning hebben
gekregen zodat we nu definitief kunnen starten met de bouw.
Aanbevelingen
Er zijn twee aanbevelingen die het bestuur zich ten harte neemt voor 2018 net zoals in het jaar
2017. Gelet op het feit dat er veel geld voor de nieuwbouw dient te worden ingezameld, zal het
bestuur er alles aandoen en creatief zijn om dit voor elkaar te krijgen. Er zal hard gewerkt moeten
worden om deze gelden te gaan werven. Daarnaast is het werven van vrijwilligers ook een belangrijk
aandachtspunt.

