Jaarverslag maart 2016 – maart 2017
Op 28 februari 2016 vond na acht jaar een bestuurswisseling plaats. De nieuwe bestuursleden
werden voorgedragen door het oude bestuur tijdens een deelnemersvergadering. De
deelnemersvergadering ging unaniem akkoord met de benoeming van de nieuwe bestuursleden. De
functies werden als volgt verdeeld: Yayah Siegers-Samaniri (voorzitter), Shima Pattisahusiwa (vicevoorzitter), Hamdi Hatuluwaja (penningmeester), Natrah Pula (secretaris), Sarah van der Hoeven,
Sarah Hatuluwaja, Ali Hatuluwaja, Munah Hatuluwaja, Zulfiqar Umarella en Zainal Umarella (allen
algemeen bestuurslid).

Overdrachtsperiode
Er was sprake van een overdrachtsperiode van 6 maanden waarin het oude bestuur waar nodig het
nieuwe bestuur adviseerde en begeleidde in haar taken.

Administratie
O.l.v. de penningmeester werd de gehele moskeeadministratie gedigitaliseerd en werd een digitaal
kantoor opgezet. Ook de financiële administratie werd gedigitaliseerd. Een overzicht van de financiën
is aan dit jaarverslag toegevoegd.

Missie, visie en doelen
O.l.v. een groepje bestuursleden is een plan voor missie, visie en doelen uitgewerkt. Het plan is bij
het bestuur op te vragen, mocht u hiervoor belangstelling hebben:
Missie
Wij willen een levendige plek zijn voor de islamitische gemeenschap in Ridderkerk en omgeving
waarbij men Allah swt kan dienen door te bidden, te praten, te vieren en te leren over Islam en
goede werken te verrichten. Door middel van het organiseren van religieuze, sociaal-culturele en
maatschappelijke activiteiten willen wij kennis over de islam verspreiden en de saamhorigheid onder
moslims en respect tussen moslims en niet-moslims stimuleren.
Visie
Wij streven ernaar een moskee te zijn die open staat voor verschillende groepen moslims en nietmoslims, die alert is op de tijdsgeest met behoud van de eigen islamitische identiteit, normen en
waarden. Wij willen in de toekomst een financieel gezonde moskee zijn die ook gebruikt kan worden
door volgende generaties.
Doelen
Op basis van onze missie en visie hebben wij de volgende doelen opgesteld:
 De moskee behouden als religieus en cultureel erfgoed voor volgende generaties.
 De saamhorigheid van de gemeenschap vergroten.
 De moskee als een plek waar mensen kennis op kunnen doen over Islam.

Communicatie
Nieuwsvoorziening
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Een digitale nieuwsbrief werd in eerste instantie weer in het leven geroepen. Deze verscheen slechts
twee keer. Daarna werd vooral gebruik gemaakt van de verspreiding van nieuws via social media
(facebook) en via aparte nieuwsberichten via email. De website is in maart 2017 online gegaan:
moluksemoskeebaitalrahmaan.nl. Tevens werd er ook een officieel emailadres voor de moskee
aangemaakt: info@moluksemoskeebaitalrahmaan.nl
Enquête
Door het bestuur is een enquête opgesteld in het Nederlands, Indonesisch en Arabisch (in de maak).
De bezoekers van de moskee wordt gevraagd naar hun mening over en ervaringen met de moskee.
Het bestuur wil de resultaten gebruiken om haar beleid t.a.v. de moskee te verbeteren en verder te
ontwikkelen. Inmiddels is de enquête meer dan 80 keer ingevuld. De enquête werd digitaal en op
papier ter beschikking gesteld.
Huisbezoeken
In het verlengde van de enquête is ook een start gemaakt met huisbezoeken in de islamitische
Molukse gemeenschap. Ook hiermee hoopt bestuur inzicht te krijgen in de wensen en behoefte van
een deel van de moskeegemeenschap. In 2017 worden meer huisbezoeken bij verschillende families
gepland.

Vrijwilligers
De verschillende vrijwilligerscommissies die onder het oude bestuur al bestonden werden onder het
nieuwe bestuur voortgezet of weer nieuw leven in geblazen: de activiteitencommissie
schoonmaakcommissie, tuincommissie, bouw- en beheer commissie (inclusief veiligheid) en
kascommissie.
Activiteitencommissie
De activiteitencommissie werd weer nieuw leven ingeblazen. Onder activiteiten is te lezen welke
activiteiten er zijn georganiseerd van maart 2016 – maart 2017.
Schoonmaakcommissie
De schoonmaakcommissie is actief, er wordt ongeveer 1 keer in de maand schoongemaakt en een
extra schoonmaak vindt plaats voor de Ramadan en de twee grote feestdagen.
Tuincommissie
De tuincommissie is goed bezig. De tuin is opgeknapt en er is nieuwe beplanting op het plein. Ook is
er door leden van de tuincommissie een sponsoractie opgezet waarmee geld is opgehaald voor een
nieuwe boom en wat struiken op het plein.
Bouw- en beheer commissie (inclusief veiligheid)
Er zijn gedurende 2016 veel (kleine) herstelwerkzaamheden aan de binnenkant en buitenkant van de
moskee gedaan, waaronder herstel voegwerk, schilderwerk, reparatie deuren, meubelstukken,
lekkages en kozijnen en meer. Ook werd het water dat al enige tijd op het dak van de moskee lag,
weggepompt.
Ook is een traject gestart om de CV-ketel , die ruim 20 jaar oud is, te vervangen. Momenteel wordt
nog een keuze gemaakt uit de offertes van de verschillende bedrijven i.s.m. een aantal vrijwilligers.
Het tapijt in de gebedsruimte heren is vervangen, dankzij één van de imams uit de Religieuze Raad,
die zijn contacten met een Marokkaanse gemeenschap (liefdadigheidsgroep) hiervoor heeft
aangewend. In korte tijd is geld opgehaald waardoor het tapijt in de gehele gebedsruimte heren kon
worden vervangen.
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Er is in maart 2017 een nieuwe technische inspectie van de koepel gedaan. In maart 2017 is tevens
gestart met de herstelwerkzaamheden: het schoonspuiten van de koepel.
Er is geconstateerd dat de veiligheid van de moskee een zwak punt is. In 2017 wordt hier aandachtig
naar gekeken. Vanuit de overheid wordt er aandacht aan de veiligheid van de moskeeën gegeven. In
februari 2017 is er een ‘Handreiking Veilige Moskee’ uitgedeeld waar we mee aan de slag gaan.
Kascommissie
Er is een kascommissie ingesteld. Vanaf 2017 zal deze commissie de boekhouding van de
penningmeester controleren en haar goedkeuring geven over de financiële stukken.
Beheerder
De dagelijkse beheerderstaken worden door verschillende personen deels opgepakt. Helaas is het
bestuur er nog steeds niet in geslaagd om een officiële beheerder te vinden.
Stagiaire
Van oktober tot en met december 2016 liep Abdelmalik Simon stage bij de moskee in het kader van
het derde jaar van zijn studie aan de Islamitische Universiteit Rotterdam. In samenwerking met de
Religieuze Raad en de Koranschool (IECR) was een stageplan opgesteld. Bij de Koranschool heeft hij
enkele lessen bijgewoond en gegeven. Ook heeft hij in overleg met de Religieuze Raad khutba’s
bijgewoond en één vrijdag preek en een aantal fiqh-lessen gegeven.

Activiteiten
Er werden verschillende activiteiten door het nieuwe bestuur georganiseerd, een aantal in
samenwerking met de Religieuze Raad:









Gemeenschappelijke iftar, 11 juni 2016
Interreligieuze iftar, 18 juni 2016
Feestelijke Idul Fitri (6 juli 2016) en Idul Adha (12 september 2016)
Abraham-Ibrahim project van het CMC, waaronder het mozaïekproject met aansluitend de
reizende tentoonstelling van het kunstwerk (dat in september-oktober in de moskee heeft
gestaan); het individuele kunstproject (opening op 16 september in het gemeentehuis) en het
toneelstuk op 17 september door kinderen van de Koranschool i.s.m. Islaam Art (Saïda Franken
en Fatima Spalburg).
Serie fiqh lezingen door Abdelmalik Simon D’Haese (2016: april, mei, juni, september, november,
2017: januari)
Lezing ‘Overcoming challenges for Muslims in Europe from Prophetic examples’, door Ustaz
Imran Angullia (5 januari 2017)
Verschillende rondleidingen werden gegeven aan o.a. politie Rotterdam Centrum, politie
Ridderkerk, basisschool de Regenboog, en het CDA.

Wekelijkse activiteiten
Deze activiteiten worden niet door het bestuur georganiseerd, maar wel gefaciliteerd:






Donderdag: Naqshbandi dzikir groep, na het Isha gebed
Vrijdag: preek, na het vrijdags- en Dohr gebed (Religieuze Raad)
Zaterdag: dzikir Qadiriyya Boedtjisjiya Tarieqa, na het Isha gebed
Zondag: koran- en godsdienstlessen voor kinderen, van 10.30-13.00 uur (Koranschool)
Zondag: godsdienstlessen voor jongeren en volwassenen, na het Asr gebed
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Externe overleggen
Het nieuwe bestuur nam deel aan de volgende externe overleggen:
 Contactgroep Moslim Christenen (CMC)
 Pastores-overleg
 Platform Participatie Vluchtelingen
 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR)
 Verschillende overleggen met politie Ridderkerk i.h.k.v. veiligheid moskeeën

Gebruik moskee door ‘externe’ groepen
In het afgelopen verslagjaar hebben twee grote ‘externe’ groepen gebruik gemaakt van onze
moskee. Het ging daarbij om een grote groep Indonesiërs (Generasi Baru) die onze moskee ‘huurden’
voor een tweedaagse bijeenkomst (april 2016). Daarnaast heeft de Afghaanse gemeenschap
meerdere keren gebruik gemaakt van de moskee voor dua’s (januari en februari 2017). Beide
groepen hebben grote donaties gegeven voor het gebruik van de moskee.

Financieel overzicht januari-december 2016
In tegenstelling tot het jaarverslag (maart 2016-maart 2017) is het financieel overzicht over het
kalenderjaar 2016 (januari tot en met december 2016). Aan het einde van dit verslag vindt u een
financieel overzicht van de inkomsten, uitgaven en donaties (via bankoverschrijvingen) en donaties
via de sadaqah box in de heren gebedsruimte. Daarnaast kunt u het saldo van de betaalrekening, de
spaarrekening en het kasgeld vinden.

Donaties
Het aantal vaste donateurs is vanaf 2016 iets gestegen, maar de maandelijkse inkomsten zijn nog
steeds te weinig voor de maandelijkse vaste lasten van de moskee en om goed onderhoud te plegen.
Het aantal donaties via de sadaqah box varieert per maand. Vaste maandelijkse donaties uit de eigen
Molukse gemeenschap blijven een aandachtspunt.
Wel zijn veel goederen door verschillende donateurs geschonken. De giften variëren van donatie van
stoelen, thermoskannen, schoonmaakspullen, stoomreinigers, Tupperware/opbergbakken, servies en
bestek, dienbladen, handdoeken, slippers en planten.

Zakat-ul Fitr en uang salawat*
Dit overzicht is in samenwerking met de Religieuze Raad opgesteld:
Zakat-ul Fitr 2016:
De verdeling was als volgt:
Weeshuis Ambon (Hila) persoonlijk bezorgd door één van de imams
Weeshuis Patani (Thailand), persoonlijk bezorgd door één van de imams
Vluchtelingenwerk Nederland
Restant bedrag is in de sadaqahbox gestopt

€ 1096,50

Uang Salawat Idul Fitr 2016:

€ 1519,00

Uang salawat Idul Adha 2016:

€ 450,00

€ 600,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 46,50

In 2016 is de uang salawat van Idul Fitr verdeeld onder de leden van de Religieuze Raad en haar
assistenten/adviseurs en helpers. De uang salawat van Idul Adha is naar de kas van de Religieuze
Raad gegaan.

4

Kas Religieuze Raad:

€ 642,75

*Uang salawat is geld dat vóór het gebed op Idul Fitr en Idul Adha wordt opgehaald bij de aanwezige
broeders en zusters t.b.v. de Religieuze Raad. Zij bepaalt de bestemming van de opbrengst.
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Financieel jaarverslag januari-december 2016
Omschrijving
Donaties (per bank)

Inkomsten
Uitgaven
€
9.474,46

Overige inkomsten
Opbrengst sadaqahbox
Renteopbrengst
Vergoeding gebruik moskee

€
€
€
€

932,72
6.160,99
445,18
1.450,00

ABN AMRO
aansprakelijkheidsverzekering
ABN Amro (bankkosten)
Activiteiten
Aon opstalverzekering
Benodigdheden voor BP
Eneco (gas en electriciteit)
Gemeentelijke Belastingen
Oasen (water)
Onderhoud tuin en gebouw
Postbus Post NL
Ruitschade

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

354,66
214,85
398,27
4.119,40
151,00
6.810,50
43,48
110,84
828,56
223,85
1.747,68

Schenkingen (Moskee An Nur +
project Abraham Ibrahim
SVHW (waterschapsbelasting)
Van Gansewinkel (afval)
Verbruiksartikelen

€
€
€
€

300,00
158,55
1.662,15
199,65

€

18.463,35 €
€

17.323,44
1.139,91

€
€
€

5.626,03
77.403,10
461,18

Saldo

Betaalrekening per 31-12-2016
Spaarrekening per 31-12-2016
Cashgeld per 31-12-2016

Opmerkingen
Boom sponsor actie
€
295,00 (donaties)
Aan onderhoud is het minimale gedaan. De kosten vallen hierdoor mee.
De ruitschade is een aanzienlijke kostenpost.
Er zijn te weinig inkomsten om goed onderhoud van het gebouw te doen. Meer geld is
nodig.
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