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Inleiding

1.

Inleiding

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Assalam aleikum,
Voor u ligt het beleidsplan van de Marokkaanse Verenging Masjid El-Feth.
In dit beleidsplan is uiteengezet hoe wij onze organisatie vorm hebben gegeven.
Daarnaast is het beleid van onze vereniging op papier gesteld. Ook het financieel reilen
en zeilen van onze vereniging wordt hierin gepresenteerd.
Omdat wij vinden dat de naam ‘Marokkaanse Vereniging Masjid El-Feth’ niet meer de
lading dekt, spreken wij in dit beleidsplan van de El-Feth Moskee. Een moskee waarin
iedereen welkom is, ongeacht je religieuze- of etnische achtergrond.

Het bestuur van de Marokkaanse Vereniging Masjid El-Feth
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Historische ontwikkeling van de vereniging

2.

Historische ontwikkeling van de vereniging

Begin jaren 70 hebben een aantal moslims met een Marokkaanse achtergrond het initiatief
genomen om zich te vestigen in een pand aan de Goirkestraat. Hier begon men op kleine
schaal gebedsdiensten te houden en elkaar te ontmoeten. De moskee had naast een religieuze
functie n amelijk ook een maatschappelijke functie als ontmoetingsruimte. Vervolgens is begin
jaren 80 een pand gekocht door de Marokkaanse gemeenschap aan de Langenieuwstraat.
Het aantal jongeren nam als gevolg van de gezinsherenigingen toe. De noodzaak om de
jeugd de basisbeginselen van de Islam bij te leren was geboren. Dit pand was ruimer van
opzet en was hierdoor uitermate geschikt om koranlessen en lessen in de Arabische taal aan te
bieden aan de groeiende groep jongeren. Eind jaren 80 deed zich de gelegenheid voor om
het fabriekspand aan de Stedekestraat, het pand wat nu dienst doet als moskee, aan te
kopen. Met de tijd nam ook de diversiteit van de leden toe. Wat in het begin een vereniging
was met leden met een Marokkaanse achtergrond, veranderde langzaam in een verenging
met leden met verschillende culturele achtergronden. De moskee aan de Stedekestraat heeft
tot halverwege mei 2006 gefunctioneerd. Daarna heeft de vereniging haar intrek genomen in
het pand aan de Academielaan.
2.1 Nieuw bestuur, nieuwe cultuur.
Dit nieuwe bestuur van de moskee heeft in het najaar van 2006 de opdracht van het
realiseren van nieuwbouw op de bestaande locatie (Stedekestraat) op zich genomen.
Wij willen ook een nieuwe cultuur creëren waarin gestreefd wordt naar openheid en
vernieuwing met uiteraard respect voor het Islamitisch cultuur- en gedachtegoed.
Dit bestuur heeft zich ten taak gesteld om niet alleen de fysieke omgeving van de moskee te
veranderen, maar ook de positie van moskee binnen het maatschappelijk veld. Wij zijn van
mening dat in een tijd waarin iedereen van alles over de Islam vindt, ook de moskee als
vertegenwoordiger van de moslimgemeenschap haar stem moet laten horen en haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid dient te nemen. Het bestuur kiest er dan ook bewust
voor om de vereniging die voornamelijk intern georiënteerd was, actief naar buiten te laten
treden. In het verleden was de moskee eigenlijk alleen een gebedsruimte waarin naast de
dagelijkse gebedsdiensten in het weekend, koranlessen werden verzorgd. De oriëntatie was
voornamelijk intern gericht op de leden. Daarnaast werden door de jongerenvereniging van
de moskee ook allerlei activiteiten voor de jongeren georganiseerd zoals sportactiviteiten (ter
verduidelijking niet op de locatie aan de Stedekestraat), lezingen in het Nederlands verzorgd
over de Islam, huiswerkbegeleiding etc.
Doelstelling van het nieuwe bestuur
Naast het bieden van de mogelijkheden voor het belijden van het Islamitisch geloof heeft dit
bestuur zich ten doel gesteld om de integratie, emancipatie en participatie van de
moslimgemeenschap in de Tilburgse samenleving te bevorderen middels educatieve, sociaalculturele, maatschappelijke en religieuze activiteiten. Deze activiteiten zullen zowel voor
mannen, vrouwen, jong en oud toegankelijk zijn.

4 | Pagina

beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2016

Historische ontwikkeling van de vereniging
Wat wel belangrijk is om te melden is dat wij onze activiteiten natuurlijk verrichten van uit een
op de Islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij alle activiteiten staat
het actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal.
Wij willen graag investeren in samenwerking op lokaal niveau, met de wijkbewoners en
sociaal-maatschappelijke instellingen. Hierdoor zullen alle betrokken partners op eigen wijze
kunnen bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip
voor elkaar in de wijk/stad).
Waarom een nieuwe moskee?
Begin 2006 heeft er een gemeentelijk handhavingsteam een bezoek gebracht aan de moskee
in het kader van een controleactie onder diverse gebedshuizen en maatschappelijke
instellingen in Tilburg. Wat de uitkomst van deze actie was dat de moskee met onmiddellijke
ingang haar poorten moest sluiten. In juni 2006 hebben we een tweetal varianten voorgelegd
aan onze leden: kiezen we voor een renovatie waarmee we weer een aantal jaren vooruit
kunnen of maken we van deze gelegenheid gebruik om ons te bezinnen en kiezen we voor
nieuwbouw? De algemene ledenvergadering heeft toen bijna unaniem gekozen voor
nieuwbouw.
Naast het bouwen van een nieuwe moskee wordt er sinds 2006 hard gewerkt aan een nieuwe
cultuur binnen de El-Feth Moskee. De vruchten van deze nieuwe cultuur zijn inmiddels aan het
rijpen. We zien hoe diverse de samenstelling van onze achterban wordt. De moskee biedt nu
ruimte en gelegenheid aan moslims uit verschillende windstreken om hun religieuze activiteiten
te organiseren in hun eigen taal met hun eigen vrijwilligers. Zo zijn er de afgelopen jaren al
verschillende activiteiten georganiseerd door onze moslimbroeders uit West-Afrika, uit
Ivoorkust, uit Afghanistan enzovoorts.
Verder weten steeds meer belangenorganisaties en particulieren hun weg te vinden naar de
moskee. Vrijwilligers van de moskee verzorgen steeds vaker rondleidingen in de moskee aan
geïnteresseerden.
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3.

Statuten vereniging

In de statuten van de verenging is het volgende opgenomen als doelstelling van de vereniging:
1. De vereniging heeft ten doel: het beoefenen van de islamitische godsdienst en het verspreiden van de
islamitische cultuur door opvoeding volgens de islamitische overlevering.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
 het organiseren van gebeden in de moskee met name op vrijdag;
 het organiseren en bijeenbrengen van groepen om psalmen te zingen in de moskee;
 het organiseren van lessen in cultuur en godsdienst voor volwassenen, en minderjarigen, en het
organiseren van grote bijeenkomsten in 'regionaal verband;
 het vieren en beleven van godsdienstige feesten, van belangrijke gebeurtenissen en dergelijke;
 alsmede het organiseren van culturele bijeenkomsten, lezingen, en dergelijke.
2. De vereniging is neutraal en houdt zich niet bezig met individuele of gezamenlijke politieke activiteiten.

Uitleg van de doelstelling
De vereniging is in eerste instantie opgericht om de mogelijkheid aan te bieden om de
dagelijkse gebeden te verrichten. Later is de vereniging uitgebreid met het aanbieden van
lessen over de Arabische taal en Islamonderwijs. In 2006 heeft het moskeebestuur besloten
om de contacten met de maatschappelijke partners op te zoeken en haar activiteiten,
rekeninghoudend met haar rechtspersoon als moskee, uit te breiden. Sindsdien heeft het
moskeebestuur regelmatig overleggen met de volgende partijen:
 interreligieus overleg;
 bieden van stageplekken in samenwerking met het ROC;
 het bieden van mogelijkheden voor jongeren met een taakstraf in samenwerking met
de reclassering;
 het voeren van periodiek overleg met andere Islamitische instellingen;
 periodiek overleg met ziekenhuis over geestelijk zorg.
Ook de activiteiten voor de eigen gemeenschap zijn uitgebreid. Zo verrichten leden van de
vereniging de volgende bezoeken:
 huisbezoek bij ziekte of langdurige afwezigheid;
 ziekenbezoek bij ziekte op het ziekenhuis;
 het bieden van geestelijke steun bij moeilijke situaties.
Naast bovenstaande activiteiten zamelt de vereniging gelden in tijdens noodsituaties in de
wereld. De vereniging kiest dan een goed uit waar deze gelden naar toe gaan. Meestal
wordt vanwege de reputatie gekozen voor Islamic Relief.
Via de website el-feth.nl probeert de vereniging met haar leden en niet-leden in contact te
komen om de eigen activiteiten te promoten.
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4.

Structuur organisatie

Over de organisatie van de verenging is het volgende artikel opgenomen in de statuten:
Artikel 9.
1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven personen. Het aantal bestuurders wordt
vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd. Het
bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als
zodanig door de algemene vergadering benoemd.

4.1
Bestuurssamenstelling
Het hoofdbestuur bestaat momenteel uit 7 bestuursleden. Verder kent de vereniging een
aantal commissies die in vast verband activiteiten uitvoeren. Naast deze vaste commissieleden
zijn er diverse vrijwilligers actief die de vereniging ondersteunen wanneer er op hen een
beroep wordt gedaan.
4.2
Vergoedingen
De bestuurders ontvangen geen vergoedingen voor hun verrichte bestuurswerkzaamheden.
Vrijwilligers kunnen in aanmerking komen voor de wettelijke vrijwilligersvergoeding.
Daarnaast kunnen eventueel gemaakte kosten als gevolg van de verrichte werkzaamheden
declareren, zoals b.v. parkeerkosten of kopieerkosten. Het uitgangspunt binnen de vereniging
is dat iedereen in principe vrijwillig de werkzaamheden verricht. De vrijwilligers verrichten de
taken volgens het principe van ‘fisabillilah’. We hopen op een vergoeding van onze daden in
het hiernamaals en we verwachten voor dit werk geen materiële vergoeding in deze wereld.
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5.

Financiën

Over de financiële huishouding van de vereniging is het volgende opgenomen in de statuten
van de vereniging:
Artikel 8.
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de leden, uit entreegelden, uit
eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit
eventuele andere toevallige baten.
2. Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene
vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.
Op dit moment kent de vereniging een bijzonder project, namelijk de bouw van een nieuwe
moskee. In de financiële administratie is daarom een splitsing aangebracht tussen het draaiend
houdend van de verenging en de bouw van de nieuwe moskee.
5.1

Inkomsten

Inkomsten voor de huur en onderhoud van haar panden.
- Jaarlijkse bijdrage van € 120,-- per jaar per lid;
- Vrijwillige donaties;
- Collectes na afloop gebedsdiensten.
Voor het dagelijks functioneren van de vereniging zijn wij volledig afhankelijk van onze eigen
leden. Omdat wij als vereniging onze zelfstandigheid willen behouden om ons eigen beleid uit
te kunnen blijven voeren zullen voor het dagelijks functioneren niet op zoek gaan naar externe
financieringsbronnen behalve de particulieren. Wij gaan er vanuit dat de bezoekers van de
moskee vanuit hun eigen geloofsovertuiging voldoende middelen zullen generen om de
vereniging draaiende te houden. Elk jaar wordt er begroting opgesteld op basis waarvan de
activiteiten voor dat jaar worden bepaald. Indien gedurende het jaar blijkt dat de inkomsten
tegenvallen, worden er activiteiten geschrapt of wordt er een individuele bijdrage gevraagd
van de leden. Als blijkt dat de inkomsten voor dat jaar meevallen, wordt het aantal activiteiten
daarop aangepast.
Inkomsten voor de bouw van de nieuwe moskee:
Voor de nieuwbouw heeft de algemene ledenvergadering besloten dat elk lid verplicht is om
een financiële bijdrage te leveren voor de bouw van de moskee, na gelang van de individuele
financiële draagkracht. Naast de verplichte bijdrage wordt er regelmatig gecollecteerd in de
moskee. Verder wordt er door vrijwilligers bij andere moskeeën gecollecteerd.
Het uitgangspunt is dat de moskee op basis van de verplichte en vrijwillige donaties wordt
gerealiseerd. Voor de nieuwbouw kennen we de volgende inkomsten:
- Verplichte bijdrage per lid van de vereniging
- Vrijwillige donaties;
- Collectes na afloop gebedsdiensten
- Collectes bij andere moskeeën
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Financiën
5.2
Uitgaven
Ook de uitgaven kunnen verdeeld worden in 2 categorieën. De eerste categorie behelst de
kosten die te maken hebben met het functioneren van de bestaande moskee. De tweede
categorie betreft de uitgaven voor de nieuwbouw moskee.
De bestaande moskee
De vereniging bezit momenteel een verouderd pand aan de Stedekestraat. Dit pand wordt
gesloopt zodat er op deze locatie een nieuwe moskee gebouwd kan worden. Om het gebruik
van de vereniging te continueren wordt er sinds 2008 een pand gehuurd van de gemeente
Tilburg. In dit pand vinden de gebruikelijke activiteiten zoals eerder omschreven is plaats.
Uitgaven bestaande moskee:
- Kosten voor de huur, energie, water en onderhoud voor het pand aan de Academielaan;
- Personeelskosten voor de imam;
- Kosten voor onderhoud en nutsvoorzieningen voor het pand aan de Stedekestraat;
- Kosten voor de promotie van de islam zoals rondleiding, workshops, deelname overleggen
etc.
- Onkosten gemaakt t.b.v. het functioneren van de vereniging.
Nieuwbouw
Naast de uitgaven voor de bestaande moskee, zijn we druk bezig met het nieuwbouwproject.
Voor dit project kennen we de volgende uitgaven:
- Onderzoekskosten;
- Kosten adviseurs;
- Leges kosten bouwvergunningsprocedure;
- Kosten promotiemateriaal;
- Reiskosten voor de vrijwilligers die collecteren buiten Tilburg.
Separate bankrekeningen
Omdat de nieuwbouwproject een apart project is, is hiervoor een nieuw rekeningnummer
geopend. Hiermee zal duidelijkheid ontstaan tussen het nieuwbouwproject en de reguliere
activiteiten van de vereniging.
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Bijlage

Algemene ledenvergadering kiest de bestuursleden tijdens haar vergadering

Moskeebestuur
Onderwijscie

Sport
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Vrouwencie

Islam

