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1.

Voorwoord

Bismillaah-ir-rahmaan-ir-rahiem: In de naam van God, de Meest Barmhartige, de Meest
Genadevolle.
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Stichting Islamitisch Cultureel Centrum Houten (ICCH). Door de
COVID-19 pandemie is 2021 ook voor ICCH een bijzonder en een lastig jaar geweest.
Terugkijkend op 2021 kunnen we best tevreden zijn over de vorderingen die gemaakt zijn op het
gebied van onderwijs en het inzamelen van geld voor de nieuwbouw. De vorderingen op de groei
van het aantal moskeeleden is minimaal geweest. Ultimo 2021 is het aantal moskeeleden 80,
streven was 80 tot 100 moskeeleden.
In 2022 zullen we de reeds lopende activiteiten doorzetten en de voorbereidingen voor de
vergunningaanvraag voor de nieuwbouw starten.
Wij danken Allah met wiens instemming wij aan dit mooie project mogen werken. Daarnaast danken
wij de moskeeleden die ons vanaf dag één hebben gesteund en ons vertrouwen hebben gegeven om
door te zetten en alle vrijwilligers die zich inzetten voor ICCH. Ook danken wij alle broeders en
zusters uit de Nederlandse Moslimgemeenschap die ons blijven steunen met hun donaties. Wij
vragen Allah alle inzet en donaties te accepteren en een ieder rijkelijk te belonen.
Tenslotte vinden wij de betrokkenheid van de Moslimgemeenschap in Houten zeer belangrijk en
stellen wij hun ideeën en inbreng erg op prijs. 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

2021 heeft voor ICCH in het teken gestaan van verdere groei en werken aan het realiseren van de
gestelde doelen waarbij met name de focus was gericht op verdere uitbreiding van de
onderwijsactiviteiten en de realisatie van de nieuwe moskee. Ondanks dat COVID-19 ook in 2021 de
nodige beperkingen met zich mee heeft gebracht, is het voor ICCH een druk en vruchtbaar jaar
geweest. De jaren 2017 tot en met 2020 hebben met name in het teken gestaan van de fysieke en
organisatorische opbouw van de tijdelijke moskee en het onderwijs. Verder is er ten behoeve van de
realisatie van het nieuwe moskeegebouw geld ingezameld via benefieten, crowd funding door
WhatsApp acties, Facebook en de eigen website. Laatstgenoemde is zodanig ingericht dat het brede
publiek eenvoudig donaties kan verrichten.
In 2021 heeft het bestuur zich gericht op de verdere uitbreiding en professionalisering van de
onderwijsactiviteiten. Daarnaast is het tijdelijke moskeegebouw COVID-19 "proof" gehouden om
binnen de geldende regels vanuit de overheid de dagelijkse gezamenlijke gebedsdiensten (inclusief
vrijdagmiddag gebed) plaats te kunnen laten vinden. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn in
2021 geen inzamelacties gehouden bij moskeeën als gevolg van COVID-19. In december 2021 is een
zeer succesvolle sponsorloop georganiseerd in het kader van de realisatie van de nieuwe moskee.
Zeer succesvol gezien de opbrengst, maar nog meer omdat de jeugd zeer betrokken is bij het doel
om een moskee te realiseren in de gemeente Houten. De opbrengst van de sponsorloop, samen met
de opbrengst van de in april en december 2021 georganiseerde online benefieten vanuit onze eigen
tijdelijke moskeegebouw, is wederom een belangrijke stap gezet naar de volgende mijlpaal
(nieuwbouw Casco) in de realisatie van ons nieuwe moskeegebouw. De sponsorloop en de
benefieten zijn zeer succesvol verlopen en geheel binnen de geldende COVID-19 regels
georganiseerd.
Daarnaast zijn het bestuur en onze vrijwilligers erin geslaagd om in 2021 vijf belangrijke
doelstellingen te realiseren.
1. Ondanks het ontbreken van twee belangrijke functionarissen( de voorzitter van de
onderwijscommissie en de onderwijs coördinator) hebben we met instemming van Allah en
met succes een onderwijsprogramma opgezet en opgestart. Het betreft hier het realiseren
van lessen op het gebied van o.a. op de juiste wijze leren lezen en reciteren van de Koran
(Nourania onderwijs), het memoriseren van de Koran en het verdiepen van de kennis van de
koran en de Islam. Dit is ook buiten Houten niet onopgemerkt gebleven. Het aantal
aanmeldingen van buiten Houten is sterker gegroeid dan het aantal aanmeldingen uit
Houten. Het totaal aantal leerlingen kwam eind 2021 ruim boven de 100.
2. We hebben de onderwijscommissie kunnen uitbreiden met een vrijwilliger die de rol van
onderwijscoördinator op zich heeft genomen. Daarnaast zijn er twee vrijwilligers bijgekomen
die zich bezighouden met de onderwijsadministratie.
3. Het Tarbia Islamia programma uitgerold voor met name de Hifdgroep
4. Het aantal leden is gegroeid tot ongeveer 80 ultimo 2021
5. Het aanstellen van een vaste deeltijd Imam
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Verder is er in maart 2021 een ledenbijeenkomst geweest waarbij de inkomsten en uitgaven
transparant zijn gemaakt. Tot slot heeft er in de zomer een bijeenkomst plaatsgevonden waarin het
bestuur heeft nagedacht over de lange termijn doelstellingen. Hier zal in 2022 verder invulling en
concretisering aan worden gegeven.
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3.

Toekomst

Nader tot onze Schepper komen, is het belangrijkste onderdeel van onze visie en een doelstelling
waaraan we structureel zullen werken. Het is immers de basis van alles wat we doen binnen onze
stichting. Daarbij is het voor ons Moslims van groot belang om dit zoveel mogelijk te doen in
gezamenlijkheid en in verbinding met de Houtense Moslimgemeenschap. Dit betekent dat we de
broeders en zusters uit onze gemeenschap blijven uitnodigen om met ons de gebeden in onze
moskee te verrichten. Het betekent ook dat we behulpzaamheid naar elkaar toe stimuleren en dat
we regelmatig ledenbijeenkomsten organiseren om onze plannen steeds te blijven afstemmen.
Een Imam speelt een erg belangrijke rol in het verbinden van de Moslimgemeenschap. We hopen te
blijven samenwerken met onze huidige deeltijd en vrijwillige Imams. We komen echter financiën
tekort voor het inzetten van een fulltime Imam. Daarvoor is het van belang dat het aantal moskee
leden dat bijdraagt met de maandelijkse donaties verder stijgt. Ledenwerving blijft daarmee ook
voor 2022 ook een belangrijk doel.
In verbinding zijn met alle Houtenaren is een ander belangrijk onderdeel van onze visie. We hebben
in de eerste helft van 2022 een Ramadan markt georganiseerd op het terrein van onze moskee. Daar
was iedereen van harte welkom. Uiteraard hebben we ook onze naaste buren, de B&B School, de
Hospice en De Lichtboog uitgenodigd. We hopen in de toekomst meer vrijwilligers te hebben zodat
we op dit gebied meer activiteiten kunnen verrichten. Broeders en zusters met goede ideeën
worden uitgenodigd om dit met ons te delen.
Nieuwbouw
We hopen met instemming van Allah dat we binnen drie jaar minimaal 80% van de casco kosten te
hebben ingezameld, zodat we ook binnen drie jaar kunnen straten met de nieuwbouw.
Crowd funding ten behoeve van de nieuwbouw blijft een belangrijke activiteit zolang het definitieve
gebouw er nog niet staat. Momenteel zorgen benefieten voor de belangrijkste donaties. We zullen
daarom minimaal twee keer per jaar een grote benefiet organiseren. WhatsApp acties op vrijdagen
en tijdens de Ramadan zullen met instemming van Allah ook in de toekomst donaties genereren.
Inzamelacties bij moskeeën zijn we in 2022 weer gestart, nadat dit door Covid-19 een tijd lang stil
heeft gestaan, en zullen dit verder gaan uitbreiden.
Last but not least is het onderwijs binnen onze Stichting. Het huidige Koranonderwijs (Nourania en
memorisatie) zal verder geprofessionaliseerd worden. We blijven het Nourania onderwijs
uniformeren door regelmatig met de docenten de knelpunten te bespreken en best practices uit te
wisselen. Het aantal leerlingen blijft stijgen waardoor de ook de behoefte aan meer vrijwilligers nog
steeds actueel is. Daarnaast zoeken we nog steeds een voorzitter voor de onderwijscommissie.
Wij zullen in 2022 de eerste leerlingen hebben die 3+ Azaab hebben gememoriseerd. Deze
leerlingen zullen beginnen met het schrijven van te memoriseren Koran verzen aan de hand van
"Looh". Dit bevordert zowel het schrijven als het memoriseren.

6

4.

Organisatie

Naam instelling: Stichting Islamitisch Cultureel Centrum Houten
RSIN/Fiscaal-nummer: 8573.98.659
Contactgegevens (postadres):
Stichting Islamitisch Cultureel Centrum Houten
Handboog 3
3994 AE Houten
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 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).
Het bestuur bestond in 2021 uit de volgende personen:
•
•
•
•
•

Voorzitter: M. El Azzati
Penningmeester: M. el Haddachi
Secretaris: M. Achahboune
Algemeen bestuurslid: A. Haji
Algemeen bestuurslid: A. El Amrani

In 2021 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan binnen het bestuur.
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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 2021 en voorgaande jaren hebben bestuursleden geen vergoeding ontvangen voor gemaakte
(on)kosten. Bestuursleden verrichten naast hun formele bestuurdersrol ook continue andere
vrijwillige activiteiten zoals bijv het assisteren in het onderwijs. Ook voor deze activiteiten hebben de
bestuursleden in 2021 en de jaren ervoor geen vergoeding ontvangen.
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).

Ondanks de beperkingen die COVID-19 dit jaar met zich meebracht zijn in 2021 meerdere
vrijwilligers actief geweest met het mogelijk maken van de online benefieten. Daarnaast heeft een
aantal vrijwilligers meegeholpen met het COVID-19 "proof" houden van het tijdelijke
moskeegebouw (mobiele units) en verschillende andere activiteiten. Hiervoor hebben de vrijwilligers
geen beloning of onkostenvergoeding ontvangen.
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7.

Jaarrekening 2021

De inkomsten die zijn ontvangen in het jaar 2021 zijn afkomstig vanuit:




online - benefieten;
donaties van leden;
donaties voor de nieuwbouw van het permanente gebouw.

De kosten in 2021 bestaan hoofdzakelijk uit;





Exploitatiekosten (energie, verzekeringen, etc.) van het nieuwe moskeegebouw;
Bankkosten (huisbank, betaalprovider online donaties eigen website en betaalprovider
pinterminals),
Personeelskosten voor de inzet van de Imam
Vrijwilligersvergoedingen t.b.v. onderwijs

Balans Stichting Islamitisch Cultureel Centrum Houten (ICCH)
Per: 31-12-2021
Bedragen in euro's

Activa

Passiva
2021

2021

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

Continuïteitsreserve
(1)

Financiële vaste activa

476.833

Bestemmingsreserve

-

Vaste Activa

Herwaarderingsreserve
476.833

Voorraden

-

Vorderingen & overlopende activa

-

Effecten
Liquide middelen
Vlottende active + Liquide middelen

Totaal Activa

(3)

Overige reserve
Eigen vermogen

465.860
-

(4)

508.858
974.719

Bestemmingsfondsen

-

Voorzieningen

-

Langlopende schulden

-

Kortlopende schulden

-

(2)

497.886
497.886

974.719

Totaal Passiva

974.719

Staat van baten en lasten Stichting Islamitisch Cultureel Centrum Houten (ICCH)
Periode: 2021
Bedragen in euro's

Baten
2021
Baten van particulieren
Nalatenschap
Overige baten particulieren

238.251
-

Som van baten paticulieren

238.251

Baten van bedrijven
Baten van andere instellingen zonder winststreven

19.435
-

Som van de geworven baten

19.435

Overige baten
Totale som van de baten

257.686

Lasten
Aankoop en beheer
Educatie, opleidingen en cursussen

-27.076
-2.472

Personeelskosten

-10.207

Totale som van de lasten

-39.755

Saldo baten en lasten

217.931

Toelichting Balans
Bedragen in euro's

Materiele Vaste Activa

(1)

31-12-2021

Aanbetaling grond
Aanschaf en verbouwing Mobiele units
Aanschaf en verbouwing Mobiele units
Aanschaf en verbouwing Mobiele units
Afbetaling grond

30.658
68.893
88.346
1.700
287.236

Stand per 31-12-2021

476.833

Liquide middelen

(2)

31-12-2021

Bankrekeningen
NL02ABNA0249126303
NL13ABNA0254150608
NL12ABNA0864384319

27.559
465.860
4.459

Stand per 31-12-2021

497.879

Bestemmingsreserve*

(3)

31-12-2021

Stand per 01-01-2021
Resultaat bestemming

279.949
185.911

Stand per 31-12-2021

465.860

Overige reserves

(4)

31-12-2021

Stand per 01-01-2021
Resultaat bestemming

512.198
-3.339

Stand per 31-12-2021

508.859

2018
2018
2019
2020
2020

