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De stichting heeft als visie:
Wij, Houtense moslims, streven naar groei en versterking van onze religieuze identiteit om
nader tot onze Schepper te komen; Vanuit een sterke eigen identiteit maken wij in harmonie
deel uit van de Houtense en Nederlandse gemeenschap en voegen we waarde toe, op
sociaal, maatschappelijk en spiritueel vlak.
Doelstellingen
Stichting Islamitisch Cultureel Centrum Houten heeft ten doel:


Het verwerven en behouden van een gebouw of gebouwen, hetzij in eigendom hetzij
in huur of anderszins, het inrichten daarvan en te gebruiken als moskee voor het
houden van de daartoe geëigende godsdienstige bijeenkomsten, verder ter
verwezenlijking van dat doel en indien nodig en mogelijk, het exploiteren van dat
gebouw of die gebouwen of gedeelten daarvan, ook door het aan derden tegen
vergoeding in tijdelijk gebruik afstaan daarvan;



Bevorderen van de kennis over de Islam door onderwijs, voorlichting en dialoog;



Het versterken van de identiteit en sociaal maatschappelijke positie van de jeugd;



Proactief samenwerken met de Gemeente, Kerken, Synagogen en andere
relevante instellingen ter verbetering van de sociaal maatschappelijke
omstandigheden van de meest kwetsbare groepen in Houten (onder andere
ouderen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vluchtelingen).



Actief en liefdevol betrokken zijn bij onze omgeving ter verbroedering
en vergroting van de saamhorigheid tussen alle Houtenaren



Het tegengaan van sociaal isolement van kwetsbare groepen;



Bieden van geestelijke, religieuze en maatschappelijke hulpverlening;



Bevorderen van Nederlandse en Arabische taalvaardigheid;



Bevorderen van de arbeidsparticipatie onder moslims door het bieden van
ondersteuning bij het vinden van een baan en/of stageplek.

De Stichting Islamitisch Cultureel Centrum Houten tracht haar doelen onder meer te
bereiken door het bieden van spirituele, maatschappelijke en religieuze begeleiding door
middel van gebedsdiensten, onderwijs, lezingen en (ontmoetings) activiteiten.
De uitgangspunten van de stichting zijn:
 De Stichting heeft als grondslag de geloofsleer van de Soennitische Islam en de
religieuze jurisprudentie van de Malikitische school.
 De stichting beoogt het algemeen nut.
 De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.
Bestuurssamenstelling


Voorzitter: M. El Azzati



Penningmeester: M. Mahdadi



Secretaris: M. Achahboune



Algemeen Bestuurslid/ Communicatie: A. Haji



Algemeen bestuurslid: A. El Amrani

Alle bestuursleden hebben een gelijkwaardige positie in de besluitvorming. Geen van de
bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting Islamitisch
Cultureel Centrum Houten. Het stichtingsbestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar.
Beloningsbeleid
Bestuursleden
Bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door
bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed, waarbij voorafgaande schriftelijke
vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden vereist is.
Overige vrijwilligers
Vrijwilligers kunnen voor hun werkzaamheden een kleine onkostenvergoeding ontvangen die
vastgelegd wordt in overleg met de vrijwilliger.
Soorten vrijwilligersvergoedingen
1.

Vergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten
De vrijwilliger krijgt de daadwerkelijk gemaakte kosten, die aantoonbaar zijn door
middel van bewijsstukken en op basis van een ingediende declaratie.

2.

Vrijwilligersvergoeding
In plaats van werkelijk gemaakte kosten, ontvangt de vrijwilliger een vaste
onkostenvergoeding (voor maxima zie opmerkingen onder: wettelijke regels).

Wettelijke regels Belastingdienst:
De regels voor het verstrekken van een vrijwilligersvergoeding, die onbelast is, waarvoor
geen urenadministratie hoeft te worden bijgehouden en die Stichting ICCH niet hoeft door te
geven aan de belastingdienst c.q. die niet hoeven te worden aangetoond, zijn als volgt:
o

Vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het
tijdsbeslag van het werk. Het maximum is € 150 per maand en € 1.500 per jaar
(= inclusief alle werkelijke kosten, dus ook reiskosten).

o

23 jaar of ouder: vergoeding van maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van €
150 per maand tot een maximum van € 1.500 per jaar (= inclusief alle werkelijke
kosten, dus ook reiskosten).

o

Jonger dan 23 jaar: vergoeding van maximaal € 2,50 per uur, met een maximum van
€ 150 per maand tot een maximum van € 1.500 per jaar ( = inclusief alle werkelijke
kosten, dus ook reiskosten).

Beleidsplan (hoofdlijnen)
Het beleidsplan omvat de volgende elementen:
Visie: In het beleidsplan worden de doelstellingen zoals die hierboven beschreven staan
bevestigd. De visie blijft het streven naar groei en versterking van onze religieuze identiteit
om nader tot onze Schepper te komen; Vanuit een sterke eigen identiteit het in harmonie
deel uit maken van de Houtense en Nederlandse gemeenschap en waarde toevoegen, op
sociaal, maatschappelijk en spiritueel vlak.
Activiteiten:
Ons meerjarig beleidsplan is gericht op het continueren van de activiteiten zoals die onder
‘uitgeoefende activiteiten’ staan beschreven. In hoofdlijnen zijn dit:


De financiële realisatie van de bouw van een nieuwe moskee



De ontwikkeling ervan tot een volwaardige gebedshuis, onderwijs en kenniscentrum
en ontmoetingsplek voor de islamitische gemeenschap.

Werving fondsen: De giften en donaties van Stichting Islamitisch Cultureel Centrum
Houten komen van een vaste groep donateurs die onze gebedsruimte frequent
bezoeken. Deze dragen bij door via een maandelijkse bijdrage en een eenmalige donaties.
Daarnaast verwerft Stichting Islamitisch Cultureel Centrum Houten fondsen door de
organisatie van benefieten waarbij bezoekers kunnen doneren. De werving is kleinschalig
van aard en richt zich op het sociale netwerk van onze bezoekers. Ook zullen wij gebruik
gaan maken van online fondsenwerving en bestaat de mogelijkheid om via iDEAL op onze
site (www.moskeehouten.nl) te doneren. Voor de realisatie van de nieuwe gebedsruimte
worden ook giften en donaties geworven bij andere Moskeeën in Nederland.
Beheer fondsen:
De fondsen worden beheerd door de penningmeester van onze organisatie. Bij alle grote

investeringen vindt er na goedkeuring van het bestuur raadpleging plaats bij de Houtense
islamitische gemeenschap/achterban.

Besteding fondsen:
Besteding van de fondsen vinden alleen plaats indien ten minste ¾ meerderheid van het
bestuur akkoord is. Daarnaast vinden er raadpleging plaats bij de Houtense islamitische
gemeenschap/achterban. De fondsen worden aan de volgende zaken besteed:


Aanschaf kavel inclusief de bouw van een nieuw moskee gebouw;



Vaste lasten voor de gebedsruimte (zoals imamkosten, gas, water, licht,
verzekeringen);



Beheerskosten voor het pand zoals schoonmaak en onderhoud;



Aanschaf leer-en onderwijsmaterialen;



Aanschaf promotiemateriaal;



Onkostenvergoedingen aan bestuursleden en vrijwilligers indien nodig.

Uitgeoefende activiteiten
De door ons uitgevoerde activiteiten kennen een doorlopend karakter. De activiteiten die we
jaarlijks uitoefenen zijn als volgt:


Elke dag , 365 dagen in het jaar 5 gebedsdiensten ten behoeve van de islamitische
gemeenschap in Houten en de nabije omgeving;



Elke vrijdag van elke week een gebedsdienst (preek) georganiseerd voor de
islamitische gemeenschap in Houten en de nabije omgeving;



Elke vrijdag van elke week een vertaling van de preek van het Arabisch naar het
Nederlands voor de jongeren van de islamitische gemeenschap in Houten en de
nabije omgeving;



Jaarlijkse Ramadan gebeden (Taraweeh);



Wekelijks onderwijs (Arabisch, Nederlands, huiswerkbegeleiding en Islam).

Activiteiten m.b.t. realisatie nieuwe moskee:
Stichting Islamitisch Cultureel Centrum Houten voert een aantal activiteiten uit gericht op de
realisatie van een nieuwe gebedsruimte in de gemeente Houten:


Structureel overleg met stakeholders (Islamitische gemeenschap, Gemeente e.a.)
met betrekking tot aankoop grond;



Voorbereidingen treffen met betrekking tot ontwikkeling en realisatie van de bouw
van de Moskee.

Fondsenwerving voor de realisatie van de nieuwe moskee via:


Vaste eigen bijdrage per gezin voor de nieuwbouw;



Vrijwillige bijdrage per m2 voor aankoop grond;



Donaties via de website (iDEAL);



Schenkingen;



Legaten;



Bezoeken aan islamitische gemeenschappen elders in het land;



Acties gericht op de gemeenschap waaronder, extra (periodieke) donaties,
benefieten en wekelijkse inzameling onder de gemeenschap.

