Stichting Moskee Nasser Veenendaal
NL 47 RABO 0365 1193 34 Betaalrekening
Baten

2015

Donati es/Gi ften vi a Bank
Donati es/Gi ften Contant
Overige baten

€
€
€

48.030,00
28.350,00
7.981,00

Totaal Baten

€

84.361,00

Personeels kos ten (imam)
Verzekeri ngen
Gas/El ektra/Water/Telefoon/Internet
Bank- en Admi ni strati ekos ten
Onderhoud
Onkosten voor acti vi tei ten
Overige kos ten

€
€
€
€
€
€
€

25.261,00
3.675,00
10.363,00
2.187,00
11.142,00
4.420,00
3.403,00

Totaal Lasten

€

60.451,00

Lasten

Saldo

NL14 RABO 0171 0826 80 Nieuwbouw
Baten

€ 23.910,00

Donati es/Gi ften vi a Bank
Donati es/Gi ften Contant
Overige baten (inzamel i ngen ed)

€
€
€

53.789,00
152.385,00
40.924,00

Totaal Baten

€

247.098,00

Aanbetali ng gemeente Veenendaal voor s tuk grond
Kosten archi tectenbureau
Overige kos ten

€
€
€

37.300,00
11.737,00
4.843,00

Totaal Lasten

€

53.880,00

Lasten

Saldo

NL04 RABO 0130 9846 12 Jeugd & Educatie
Baten

€ 193.218,00

Donati es/Gi ften vi a Bank
Donati es/Gi ften Contant

€
€

2.838,00
3.667,00

Totaal Baten

€

6.505,00

Huurkos ten Educatie rui mte
Kosten educati e matari aal
Overige kos ten

€
€
€

2.113,00
1.132,00
311,00

Totaal Baten

€

3.556,00

Lasten

Saldo

Totaal overzicht jaar 2015

Totaal baten
Totaal lasten

€
€

Resultaat van Stichting

€

€ 2.949,00

337.964,00
117.887,00

220.077,00

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. Uit de praktijk blijkt
dat dit rekeningnummer weinig wordt gebruikt en zal, mede door de hoge bankkosten, zeer
waarschijnlijk door ons worden opgeheven.

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. Dit kan middels overmaking via bank, via automatische incasso
maar ook contant aan het bestuur. De overige baten bestaan vooral uit eenmalige donaties uit
inzamelingen bijvoorbeeld tijdens de Ramadanperiode of tijdens de feestdagen.
Lasten NL 47 RABO 0365 1193 34 Betaalrekening

 Personeelskosten (imam)
Stichting Moskee Nasser heeft een persoon in loondienst en dat is de imam. De imam krijgt dus ook
elke maand loon uitgekeerd. Dit bedrag is inclusief loonheffing en sociale premies.
 Verzekeringen
Stichting Moskee Nasser heeft meerdere verzekeringen lopen bij Interpolis voor bijvoorbeeld
Gebouwenverzekeringen, maar ook Rechtsbijstands- en Aansprakelijkheidsverzekering.
 Gas/Elektra/Water/Telefoon/Internet
Dit zijn de kosten voor gebruik voor gas, elektra, water, telefoon en internet
 Bank- en administratiekosten
Deze kosten hebben betrekking op afrekening betalingsverkeer (bankkosten) maar ook kosten van de
administratiekantoor die onze loonadministratie uitvoert.
 Onderhoud
Ons huidig moskeegebouw is een oud gebouw en heeft veel onderhoud nodig. Dit is ook een van de
redenen waarom we bezig zijn met realisatie van een nieuw moskeegebouw. Overigens zitten hier
ook de jaarlijkse kosten in van de controle brandveiligheid en brandblussers.
 Onkosten voor activiteiten
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 en ook allerlei spullen en materialen die we nodig hebben voor de betreffende
activiteiten.
 Overige kosten
Dit betreft vooral kosten van huishoudelijke aard en schoonmaakkosten. Maar ook kosten voor
onderhoud aan de website, ontwerp en drukken van allerlei drukwerk en printerbenodigdheden.

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

 Aanbetaling gemeente Veenendaal voor stuk grond
Na lange onderhandelingen met de gemeente Veenendaal hebben we begin 2015 een optie
gekregen op een stukje grond voor de realisatie van Nieuwbouw Moskee. Hiervoor hebben we een
bedrag betaald van € 37.300,- als eerste aanbetaling.
 Kosten architectenbureau
Dit betreft kosten voor de architect die wij ingeschakeld hebben om ons te begeleiden en te
adviseren gedurende het traject van Nieuwbouw.
 Overige kosten
Deze kosten hebben betrekking op bankkosten maar ook kosten voor ontwerp en drukken flyers voor
de nieuwbouw.
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
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
Dit betreft kosten voor aanschaf van materiaal zoals boeken en andere onderwijsbenodigdheden.
 Overige kosten
Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld koffie en thee voor de vrijwilligers maar ook drukwerk.

