
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Islamitisch  

Cultureel Centrum Houten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2018 

www.moskeehouten.nl 

http://www.moskeehouten.nl/


2 
 

Inhoud 

 
 

1. Voorwoord  

 

2.  Verslag  

 

3.  Nabije toekomst          

 

4.  Organisatie           

 

5. Bestuur            

 

6. Beloningsbeleid          

 

7.  Jaarrekening           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Voorwoord van de voorzitter 

 
Bismillaah-ir-rahmaan-ir-rahiem: In de naam van God, de Meest Barmhartige, de Meest 

Genadevolle. 

 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Stichting Islamitisch Cultureel Centrum Houten (ICCH). 

Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van de realisatie van de tijdelijke moskee en het inzamelen 

van gelden voor de betaling van de kavel. 

De oprichters (bestuursleden, de toekomstige locatiebeheerder) en veel moskeeleden hebben zich 

met veel passie ingezet voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning, de aanschaf van de 

tijdelijke ruimte (mobiele units) en het inzamelen van gelden (via crowdfunding) voor het afbetalen 

van de kavel.  

 

In 2019 zal de stichting zich met name inzetten om de tijdelijke ruimte te realiseren, meer 

moskeeleden te werven (65 leden in 2018 naar ca. 100 leden eind 2019) en verder gaan met het 

organiseren van inzamelingsacties om de kavel af te betalen.  

Zodra de tijdelijke ruimte gerealiseerd is, zullen activiteiten georganiseerd worden, conform het 

jaarplan 2017-2019. 

 

Afsluitend danken wij de moskeeleden die ons vanaf dag één hebben gesteund en ons vertrouwen 

hebben gegeven om door te zetten, ondanks meerdere tegenslagen. Ook danken we de moskeeën 

in Utrecht en omgeving, maar ook daarbuiten, die ons de mogelijkheid hebben geboden om in te 

zamelen. Ons dank gaat ook naar de architect, de heer Mohamed Arab van AZAR architecten, voor 

de prettige samenwerking en de medewerkers van gemeente Houten voor de constructieve 

gesprekken. 

 

Tenslotte, vinden wij de betrokkenheid van de Moslimgemeenschap in Houten zeer belangrijk en 

hun mening wordt dan ook erg op prijs gesteld. Wij zijn dan ook nog altijd op zoek naar vrijwilligers 

die ons kunnen helpen met diverse activiteiten binnen onze stichting.    

 

Mohamed El Azzati 

Voorzitter 
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2. Verslag van het bestuur  

 
2018 is voor ICCH een bewogen en vruchtbaar jaar geweest. Nadat in 2017 is gebleken dat het niet 

haalbaar was om een pand te huren om de doelstellingen van de stichting te kunnen realiseren, is in 

2018 de focus geweest op de koop van de kavel en de realisatie van de tijdelijke ruimte (mobiele 

units) op de kavel. 

 

De koopovereenkomst van de kavel is in maart 2018 ondertekend door het bestuur en gemeente 

Houten. In de maand Ramadan (eind april) zijn de crowd funding acties gestart voor de aanschaf van 

de tijdelijke ruimte en het afbetalen van de kavel. Het benodigde bedrag voor de tijdelijke ruimte is 

tijdens een driedaagse benefiet ingezameld. Het overige ingezamelde geld zal gebruikt worden voor 

het afbetalen van de  kavel. 

 

De aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van de tijdelijke ruimte is in de zomer van 2018 

ingediend bij de gemeente. In november 2018 heeft de gemeente de omgevingsvergunning 

verleend, onder een aantal voorwaarden.  Begin 2019 is aan deze voorwaarden voldaan. 

 

Daarnaast hebben er een aantal ledenbijeenkomsten plaatsgevonden waarin aan onderlinge 

verbondenheid en betrokkenheid is gewerkt en de plannen van het bestuur zijn afgestemd.  

De moskeeleden hebben onder aansturing en begeleiding van het bestuur zelf ook actief geld 

ingezameld voor het afbetalen van de kavel.  

 

De banden met een aantal moskeeën in Utrecht en omgeving zijn aangehaald door de besturen te 

bezoeken en deel te nemen aan een aantal bijeenkomsten die georganiseerd zijn door 

Samenwerking Moskeeën Utrecht en Omstreken (SMUO). 
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3. Toekomst 
 

In 2018 is het bestuur actief bezig geweest met het verwerven van gelden ter bekostiging van de 

tijdelijke ruimte van de Moskee. Dit is gerealiseerd door een driedaagse benefiet in mei 2018. 

Daarnaast is er een goede start gemaakt met het inzamelen van gelden ter afbetaling van de kavel. 

Er is geld ingezameld bij bestaande moskeeën, via kleinere benefieten, crowd funding door 

WhatsApp acties, Facebook en de eigen website. Laatstgenoemde is zodanig ingericht dat het brede 

publiek eenvoudig donaties kan verrichten.  

 

De inzamelacties zullen in 2019 en daarna verder worden geïntensiveerd, waarbij er wordt gekeken 

naar uitbreiding van de inzamelteams en uitbreiding van de online crowd funding activiteiten.  

 

Voor de (nabije) toekomst wenst het bestuur de volgende belangrijke doelstellingen te realiseren: 

 Plaatsing en verbouwing van de tijdelijke ruimte  

 Organiseren van een feestelijke opening van Moskee Houten;  

 Het uitbreiden van de inzamelactiviteiten; 

 Het afbetalen van de kavel; 

 Het installeren van een toezichtcommissie financiën; 

 Het werven van een Imam de verantwoordelijk is voor: 

o Gezamenlijke gebedsdiensten; 

o Het Vrijdagmiddag Gebed; 

o De Taraweeh tijdens de Ramadan; 

o Lezingen en thema bijeenkomsten; 

 Het installeren van onderwijscommissie die verantwoordelijk is voor het realiseren van: 

o Lessen gericht op het memoriseren van de Koran (Hifd); 

o Lessen gericht op verdieping van de kennis van de Koran (Tafsier); 

o Lessen gericht op Islamitische opvoeding 

o Arabische taal 

o Nederlandse taal voor nieuwkomers 
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4. Organisatie 

 
Naam instelling: Stichting Islamitisch Cultureel Centrum Houten 

 

RSIN/Fiscaal-nummer: 8573.98.659  

 

Contactgegevens (postadres): 

Stichting Islamitisch Cultureel Centrum Houten 

De Clomp 30-02, 3704 KX Zeist 

 

Website: www.moskeehouten.nl 

KVK-nummer: 68336306 

 

 

5. Bestuur  
 

Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om de belangen van de islamitische gemeenschap in Houten 

en omstreken te behartigen binnen de kaders van onze visie en doelstellingen. Dit doen wij graag op 

transparante wijze en in samenwerking met de Moskeeleden. De bestuursleden zijn te allen tijde 

beschikbaar voor vragen of opmerkingen. De bestuursleden kunnen persoonlijk benaderd worden of 

via de e-mail (info@moskeehouten.nl).   

 

In 2018 is er een nieuw bestuurslid toegetreden in de rol van secretaris, de heer M. Achahboune. De 

heer A. Haji heeft voor deze toetreding de functie van secretaris naast zijn rol als algemeen 

bestuurslid tijdelijk waargenomen. In deze samenstelling is het bestuur compleet en zijn alle posities 

ingevuld. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

 

•  Voorzitter: M. El Azzati 

•  Penningmeester: M. Mahdadi 

•  Secretaris: M. Achahboune 

•  Algemeen bestuurslid: A. Haji 

•  Algemeen bestuurslid: A. El Amrani 

 

 

6. Beloningsbeleid 
 
Bestuursleden 
Bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden 
gemaakte (on)kosten kunnen worden vergoed, waarbij voorafgaand schriftelijk vastgelegde 
eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden vereist is.  

In 2018 (en 2017) hebben bestuursleden geen vergoeding ontvangen voor gemaakte (on)kosten. 

http://www.moskeehouten.nl/
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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 daadwerkelijke gemaakte kosten, die aantoonbaar zijn door middel 
van bewijsstukken en op basis van een ingediende declaratie. 

2.  Vrijwilligersvergoeding  

In plaats van werkelijk gemaakte kosten, kan de vrijwilliger een vaste onkostenvergoeding 
ontvangen (voor maxima zie wettelijke regels belastingdienst). 

In 2018 zijn er meerdere vrijwilligers actief geweest met het inzamelen van gelden en het mogelijk 
maken van de eerste benefiet. Hiervoor hebben de vrijwilligers geen beloning of 
onkostenvergoeding ontvangen.  

 

 

7.  Jaarrekening 2018 
 

De inkomsten die zijn ontvangen in het jaar 2018 zijn afkomstig vanuit benefieten, contributies en 

donaties voor aankoop van de kavel. De mobiele units zijn conform overeenkomst met leverancier 

aanbetaald in 2018, de daadwerkelijke oplevering vindt plaats in 2019. Overige kosten bestaan o.a. 

uit bankkosten en kosten architect. 
 

 

 

Inkomsten 2018 2017

Contributie 12.606€            10.710€  

Donaties ten behoeve van grondaankoop 276.019€          7.525€    

Totaal inkomsten 288.625€          18.235€  

Uitgaven

Aanbetaling kavel -30.658€          -€           

Aanschaf mobiele units -68.893€          -€           

Overige kosten -5.399€            -55€       

Totaal uitgaven -104.950€         -55€       

Banksaldo per einde boekjaar 201.854€          18.180€  


