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Maart 2017 – Maart 2018

1

Jaarverslag maart 2017 – maart 2018
Bestuursleden SMMR
Yayah Siegers-Samaniri (voorzitter), Shima Pattisahusiwa (vice-voorzitter), Hamdi Hatuluwaja
(penningmeester), Natrah Pula (secretaris tot januari 2018), Sarah van der Hoeven (bestuurslid,
secretaris na januari 2018), Sarah Hatuluwaja (bestuurslid tot maart 2018), Ali Hatuluwaja (bestuurslid
tot januari 2018), Munah Hatuluwaja (junior bestuurslid), Zulfiqar Umarella (bestuurslid tot februari
2018) en Zainal Umarella (bestuurslid tot februari 2018).
De volgende bestuursleden traden af in 2018: Natrah Pula, Ali Hatuluwaja, Zulfiqar Umarella, Zainal
Umarella en Sarah Hatuluwaja. Zainal Umarella blijft lid van de groep assistenten die de Religieuze
Raad ondersteunt. De meeste afgetreden bestuursleden hebben aangegeven als vrijwilliger
beschikbaar te blijven.

Activiteiten
In het afgelopen verslagjaar zijn verschillende activiteiten door het bestuur georganiseerd en/of
gefaciliteerd. Een aantal activiteiten werd georganiseerd i.s.m. de Religieuze Raad. Hieronder worden
de belangrijkste activiteiten genoemd.











Religieuze activiteiten: Id-gebeden met feestelijke afsluiting, twee gezamenlijke iftars, maulid,
workshop ‘Azaan’, verschillende dua’s.
Lezingen: er zijn 7 lezingen georganiseerd, waaronder de goed bezochte lezingen van
Mohammad Cheppih (‘Ramadan, APK keuring voor de ziel’, 21 mei) en Abdulwahid van Bommel
(‘De Koran: Uitleg voor kinderen’, 15 oktober).
Culturele/sociale activiteiten: o.a. Oosterse Markt (6 mei) en fietssponsortocht ‘Van Moskee naar
Moskee’ in samenwerking met de gemeenschap/moskee in Waalwijk (29 juli). De Oosterse markt
en fietssponsortocht brachten respectievelijk € 4.656,08 en € 3.505,25 op (zie financieel
overzicht aan het einde van dit verslag).
Ontvangst groepen: o.a. bezoek bewoners van het ACZ Beverwaard (28 april) iktikaf door
Indonesische groep Generasi Baru (13 & 14 mei), Molukse delegatie van IAIN Ambon (Institut
Agama Islam Nasional, 30 november), rondleiding aan o.a. 4 Havo scholieren (mei & juni) bezoek
brandweer (26 augustus), verschillende families die een dua in de moskee hielden.
Interreligieuze activiteiten: o.a. vertelvoorstelling & dialoog ‘Helden van Vandaag’ (28 oktober),
activiteiten in het kader van de Contactgroep Moslims en Christenen zoals ‘Dromen: Dialoog
Moslims-Christenen’ (28 februari 2018).
Cursussen: Koran/Arabisch volwassenen door D. Roehoeputij (mei & augustus t/m november),
verschillende cursussen door S. Badullah, o.a. Koranles voor dames, Arabisch, Urdu en Sierra. Het
volledige cursusaanbod is te vinden op de website moluksemoskeebaitalrahmaan.nl
Wekelijkse (educatieve) activiteiten: deze activiteiten worden niet door het
bestuur
georganiseerd, maar wel gefaciliteerd (zie ook op onze website): Naqshbandi dzikir groep
(donderdag), preek na het vrijdags- en Dohr gebed (Religieuze Raad), dzikir Qadiriyya Boedtjisjiya
Tarieqa (vrijdag), koranlessen voor Arabisch sprekende dames (vrijdag), koran- en
godsdienstlessen voor kinderen (IECR/Koranschool, zondag).

Externe overleggen/samenwerking
Het bestuur nam in het verslagjaar deel aan een aantal overleggen met externen:
 Contactgroep Moslim Christenen (CMC)
 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR)
 Overleg met brandweer
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Commissies en vrijwilligers
Door het bestuur is een vrijwilligersdatabase aangelegd. Er wordt nog steeds te vaak op dezelfde
groep vrijwilligers een beroep gedaan. Ondanks verschillende oproepen in de moskee, via social
media, mondeling, email etc. is er nog steeds een tekort aan vrijwilligers.
Broeder Rafiq Fris, die door SMMR werd voorgedragen, werd genomineerd voor de vrijwilligersprijs
2017 die de gemeente Ridderkerk en Connect2Act eens per jaar uitreiken als waardering voor
vrijwilligers. Rafiq Fris is o.a. actief als assistent van onze Religieuze Raad en vrijwilliger in de moskee.

Schoonmaakcommissie
De schoonmaakcommissie is actief maar kan nog steeds vrijwilligers gebruiken. Er is regelmatig
schoongemaakt en extra schoonmaak vond plaats voor de Ramadan en de twee grote feestdagen.

Tuincommissie
In maart en juni 2017 is een grote schoonmaak georganiseerd. Ook de tuincommissie kan meer
vrijwilligers gebruiken.

Bouw- en beheer commissie
De koepel is schoongespoten en opnieuw geverfd. Er zijn nieuwe zinkplaten op de tamboer van de
koepel aangebracht. De gevels zijn gereinigd met een hogedrukspuit. Deze werkzaamheden zijn
uitgevoerd door een aantal trouwe vrijwilligers. Ook de materialen zijn voor een groot deel
gedoneerd, waardoor dit een enorme kostenbesparing opleverde. Daarnaast zijn ook een aantal kleine
onderhouds-/herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Het mortuarium is leeg geruimd.
De CV-ketels, die ruim 20 jaar oud waren, zijn vervangen door twee nieuwe Nefit ketels door een
bedrijf uit Ridderkerk. Dit was een flinke uitgave (zie financieel overzicht). Het bedrijf heeft daarbij wel
twee nieuwe radiatoren geschonken. Doordat er sprake is van een lekkage in de ondergrondse leiding
van de CV-installatie, fungeren de nieuwe ketels nog niet optimaal. De ketels moeten nog steeds
minimaal 1 keer per week bijgevuld worden. Het CV-bedrijf is in de kruipruimte geweest om naar een
ondergrondse lekkage te zoeken, maar kon op geen lekkage in de leidingen vinden. Met een
vochtspecialist wordt de komende tijd onderzocht waar de ondergrondse lekkage zich dan wel
bevindt.
Riolering: het water in een aantal ruimtes (keuken, dames wudhu-ruimte en toilet crèche) liep niet
goed weg na hevigere regenval. De riolering is daarna door een extern bedrijf doorgespoeld. Uit
onderzoek door dat bedrijf bleek dat door verzakking van de grond, de riolering ook voor een deel was
mee gezakt (riolering onder de moskee is niet aan het pand bevestigd). De kosten voor het
doorspoelen en het onderzoek waren flink (zie financieel overzicht). De kosten voor een permanente
oplossing waren zo hoog, dat het bestuur op dit moment even afziet van een structurele oplossing
voor de riolering. Prioriteit wordt gegeven aan het zoeken en oplossen van de ondergrondse lekkage
van de CV-installatie.
De kruipruimte bleek ook enige tijd onder water te staan. De oorzaak hiervan is nog niet helemaal
duidelijk. Het water is inmiddels weggepompt. Ook dit heeft extra kosten met zich mee gebracht.

Veiligheidscommissie
Vorig jaar werd al geconstateerd dat de veiligheid van de moskee een zwak punt is. Er zou een
veiligheidscommissie worden samengesteld met leden van het bestuur, de Religieuze Raad en de
Koranschool die met ‘Handreiking Veilige Moskee’, opgesteld door de overheid, aan de slag zou gaan.
Door tijdsgebrek is de commissie nog niet bij elkaar gekomen. Wel zijn alvast maatregelen genomen
door het bestuur: er is een BHV-coördinator aangesteld, er is een ontruimingsplan opgesteld, de
vluchtroutes zijn duidelijk in de moskee aangegeven, er zijn gesprekken geweest met de brandweer,
o.a. over een op maat gemaakte BHV cursus voor bestuursleden, leden van de Religieuze Raad en
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andere vrijwilligers. Binnenkort volgt één van de bestuursleden een BHV cursus (via werkgever).
Daarnaast volgden twee bestuursleden de 3-daagse training ‘Moskee en Veiligheid’ die georganiseerd
werd door SPIOR.

Kascommissie
Vanwege tijdsgebrek is de kascommissie is nog niet actief gemaakt door penningmeester.

Beheerder
De dagelijkse beheerderstaken worden nog steeds door verschillende vrijwilligers en bestuursleden
deels opgepakt. Helaas is het bestuur er nog niet in geslaagd om een officiële beheerder te vinden.

Stagiaires
Van oktober tot en met november 2017 liepen twee studenten stage bij de moskee in het kader van
hun studie aan de Islamitische Universiteit Rotterdam. Zij waren met name betrokken bij het
ondersteunen van lessen door de Koranschool en assisteerden zij bij een aantal activiteiten.

Onderzoek: enquête en huisbezoek
Medio 2017 is er een start gemaakt met het afnemen van een enquête onder de gemeenschap en
moskeebezoekers. Hiermee hoopte het bestuur de mening van bezoeker over de moskee te weten te
komen. De enquête kon tot 30 september 2017 worden ingevuld. Er zijn minstens 90 reacties
binnengekomen. De verwerking van de gegevens kan nog even duren, maar de uitkomsten worden
zeker nog bekend gemaakt.
Er waren afspraken gemaakt met 3 families voor een huisbezoek. Uiteindelijk heeft er maar 1
huisbezoek plaatsgevonden, de andere 2 bezoeken konden helaas door omstandigheden aan de zijde
van de families niet doorgaan. I.v.m. gebrek aan capaciteit bij het bestuur wordt nog bekeken of er
verder gegaan wordt met de huisbezoeken.

Samenwerking met de Badan Penghulu / Religieuze Raad
In het verslagjaar is de samenwerking en communicatie met de Religieuze Raad sterk verbeterd.
Bestuur en Religieuze Raad kwamen vaker bij elkaar om te overleggen. Zo wordt o.a. samen gekeken
naar de mogelijkheid om een vaste betaalde chatib aan te trekken. Bestuur en Religieuze Raad zijn het
er beiden mee eens dat een goede vaste chatib nodig is om de kwaliteit van de vrijdagpreken te
verbeteren en daardoor meer mensen naar de moskee te krijgen. Daarnaast is ook samen besloten om
in het kader van begrafenismaterialen een voorraad bouwpakketten voor de bekisting aan te schaffen.
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Financieel overzicht januari-december 2017
In tegenstelling tot het jaarverslag (maart 2017-maart 2018) is het financieel overzicht over het
kalenderjaar 2017 (januari tot en met december 2017). 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
De maandelijkse inkomsten via donaties zijn nog steeds onvoldoende om de maandelijkse vaste lasten
van de moskee te dekken en om goed en regelmatig onderhoud te laten plegen. Het aantal donaties
via de sadaqah box varieert per maand. Vaste maandelijkse donaties uit de eigen Molukse
gemeenschap blijven een aandachtspunt. Toelichting volgt op de ledenvergadering van 25 maart 2018.
Ook zijn er goederen door verschillende donateurs geschonken. De geschonken goederen varieerden
van radiatoren, stoomreinigers, gevelreinigers, tuinmaterialen etc.

Zakat-ul Fitr en uang salawat
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.
Onderstaand overzicht is door met de Religieuze Raad opgesteld:

Zakat-ul Fitr 2017:
Weeshuis en school in Pathani (Thailand)
T.b.v. armen en behoeftigen in Marokko
T.b.v. weeshuis in Liang(Ambon)
T.b.v. armen en behoeftigen in Zuid-Afrika

Uang salawat Idul Fitr 2017:

€ 1459,00
€ 509,00
€ 450,00
€ 300,00
€ 200,00

€ 1317,00

Diverse uitgaven; ziekenbezoek, vergoeding gastsprekers en chotbah, printkosten etc.
Moskee:
Aanvullen kasgeld:
Restant verdeeld:

€ 600,00
€ 200,00
€ 227,00
€ 290,00

Uang salawat Idul Adha 2017:

€ 779,00

Tahlil 9 september 2017:
Moskee:
Aanvullen kasgeld:
Restant verdeeld:

€ 210,00
€ 100,00
€ 250,00
€ 219,00

Kas Religieuze Raad:

€ 400,00
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Financieel overzicht 2017 (1 januari t/m 31 december 2017)
Omschrijving

Inkomsten

Donaties (per bank)
Overige inkomsten
Opbrengst sadaqahbox
Renteopbrengst
Vergoeding gebruik moskee
Oosterse Markt
Sponsor Fietstocht
Educatie
ABN AMRO aansprakelijkheidsverzekering
ABN Amro (bankkosten)
Activiteiten
Aon opstalverzekering
Benodigdheden voor RR/BP
Eneco/Energie (gas en elektriciteit)
Gemeentelijke belastingen
Oasen (water)
Onderhoud tuin en gebouw
Postbus Post NL
Permanent
Overig
SVHW (waterschapsbelasting)
Van Gansewinkel (afval)
Verbruiksartikelen

Uitgaven
€ 9.872,36
€ 1.849,77
€ 2.450,66
€ 83,94
€ 2.471,10
€ 4.656,08
€ 3.505,25
€ 538,95

€ 25.428,11
Saldo
Betaalrekening per 31-12-2017:
Spaarrekening per 31-12-2017:
Cashgeld per 31-12-2017:
Opmerkingen
Opbrengst fiets sponsortocht:
Winst Oosterse Markt:
Vervanging CV-ketels:
Riolering:
Naheffing van Eneco in april: meer verbruikt
Geld terug Eneco:
Sadaqah opbrengst is gehalveerd in vergelijking met 2016
Overgestapt van energieleverancier vanaf juli
Renteopbrengst geschonken aan kinderboerderij Ridderkerk
Donateurs: 65 unieke rekeningnummers

€ 354,66
€ 205,04
€ 2.216,89
€ 4.119,40
€ 60,00
€ 7.169,86
€ 154,08
€ 164,60
€ 10.822,83
€ 235,95
€ 179,08
€ 2.720,04
€ 158,04
€ 1.504,80
€ 603,06
€ 30.668,33
-€ 5.240,22
€ 8.424,78
€ 70.000,00
€ 0,00

€ 1.752,12
€ 3.414,24
€ 7.311,43
€ 2.735,82
€ 465,00
€ 748,22
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