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1- VOORWOORD

Bismillah-ir-rahman-ir-rahim, In de naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle. Voor u ligt het
jaarverslag 2018 van Stichting Marokkaanse Islamieten in Alkmaar (SMIA).
Met de wil van Allah Subhanahu Wa Ta3ala hebben we het jaar 2018 goed en positief kunnen
afsluiten. De vrijwilligers van de stichting hebben daarbij een belangrijk rol naast het bestuur
gespeeld op allerlei terreinen en activiteiten. Zowel voor het dagelijkse beheer en onderhoud van
moskee gebouw, als voor het organiseren en realiseren van geplande activiteiten. Dit vraagt een
enorm inzet en passie: De moskee draait 7 dagen per week het heel jaar door. Naast de vaste 5
dagelijkse gebeden en de vrijdagse preken worden ook educatieve activiteiten voor kinderen en
volwassenen georganiseerd.
Wij zijn trots op wat we bereikt hebben maar het kan nog beter zowel in kwantiteit als in kwaliteit!
Na Allah gaat ons dank naar de vrijwilligers van de moskee, onze Djama3a en aan ieder die heeft
bijgedragen aan de realisatie van de activiteiten van het jaar 2018.

De voorzitter, M. Asoui.
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2- ACTIVITEITENVERSLAG
Voor 2018 hebben wij ons ten doel gesteld om de volgende hoofdactiviteiten tot uitvoering te
brengen:



Religieuze activiteiten



Onderwijs en educatieve activiteiten



Voorlichtingsbijeenkomsten, Lezingen en workshops over islam en andere onderwerpen



Ontmoeting, sociale activiteiten en individuele hulpverlening.



Project Marokkaanse migratie in Alkmaar



Nieuwbouwproject moskee Bilal

1- Religieuze activiteiten:
 5 gebeden per dag, vrijdagpreken en feesten (Suikerfeest en Offerfeest)
 Ramadan programma: Dagelijkse Iftaar-maaltijd, Ramadanlezingen en Taraweeh
(Avondgebed)
 Koran lessen voor volwassenen (zaterdag en zondag).
 Tafssir lessen voor jongeren (zaterdagavond + zondagavond) (Uitleg van Koran en Hadith)
 Islam uitleg (mao3eda) ieder woensdag, donderdag en zondag voor iedereen
 Dagelijkse spreekuur van de Imam (rechtstreeks maar ook via WhatsApp en telefoon).
2- Educatieve activiteiten voor kinderen




221 leerlingen gedeeld op 20 groepen, zaterdag, zondag en woensdag. Elke groep krijgt 2
keer les per week.
Koran les op vrijdag middag.
Extra activiteiten: uitstapje naar attractiepark, Al Maouled Nabaoui, Koran competitie en
eindeschoolfeest

3- Voorlichtingsbijeenkomsten, lezingen, rondleidingen en workshops
 Cursussen en workshops voor de zusters
a. Zondag, alfabetiseringslessen en Koran
b. Woensdag Tafssir lessen, Islam en Arabisch taal
c. Op zaterdag, 1 keer per twee weken Maou3idda
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Workshops voor brede publiek
o Workshop over Islam in Alkmaar, i.s.m. Gemeente Alkmaar
o Verkiezingsbijeenkomst i.s.m. ProDemos en lokale politieke partijen
o Veranderingen in de zorg i.s.m. MOBiN (Marokkaanse Ouderen Bond in Nederland).
o Marokko-Nederland Verdrag i.s.m. MOBiN.
Rondleidingen

4 rondleidingen t.b.v. scholen
2 rondleidingen voor politieke en maatschappelijke organisaties
4- Ontmoeting, sociale activiteiten en individueel hulpverlening
a. De moskee is open 7 dagen per week het heel jaar door. Dit maakt van de moskee
een ideale ontmoetingsplek voor de gemeenschap. Maar het is meer dan alleen
maar elkaar ontmoeten. Het biedt ook de mogelijkheid om zorg voor elkaar te
dragen (bij ziekte bijvoorbeeld of om informatie uit te wisselen over wettelijke
ontwikkelingen en dergelijke...).
b. Moskeegebouw wordt ook regelmatig gebruikt voor sociale gelegenheden zoals
bruiloften, geboortefeesten etc...
c. Wegens de taalachterstand wordt dagelijkse hulp aangeboden om brieven te lezen,
of telefoongesprekken met diverse instanties te regelen, zaken via internet
regelen... of door verwijzen naar de juiste hulpinstanties.
5- Project: Marokkaanse migratie in Alkmaar
In 2018 is SMIA gestart met een project rondom 50 jaar bestaan Marokkaanse migratie in
Nederland. Dit naar aanleiding van een initiatief van Mw. J. Bol, ex advocaat van de stichting
SMIA bij de aanschaf van de huidige locatie. Mw. Bol is begonnen met afnemen van
interviews met verschillende Alkmaarders van Marokkaanse afkomst, jong en oud, man en
vrouw, van verschillende regio’s van Marokko. De bedoeling is dit te publiceren in de vorm
van een boek. Dit project wordt in de loop van 2020 afgerond.
o
o

6- Nieuwbouw moskee Bilal
Stichting Marokkaanse Islamieten Alkmaar (SMIA) is opgericht in 1981. De huidige locatie
van moskee Bilal op een terrein van circa 2820 m2, werd gekocht in 1998. Dit gebouw is een
voormalig basisschool die werd ingericht in gebedsruimtes, klaslokalen en ruimtes voor
diverse activiteiten. Het aantal van moskeebezoekers is sindsdien in een stijgende lijn. Ook
de samenstelling van de gemeenschap heeft zich verder ontwikkelt en gevarieerd met meer
nationaliteiten en culturen. Door veroudering van het gebouw, maar ook door de groeiende
behoefte aan nieuwe activiteiten, voldoet de huidige locatie niet meer aan de
verwachtingen en wensen.
Eind 2015 heeft de algemene vergadering van de stichting een besluit genomen om een
nieuwbouwproject te starten. Een bouwcommissie werd samengesteld, een inventarisatie
van wensen en behoeften werd opgesteld en is er begonnen met geldinzameling. De
bouwcommissie heeft de wensenlijst verder verwerkt in een uitgebreid adviesrapport. Op
advies van de bouwcommissie heeft het bestuur een architect in handen genomen. In de
loop van 2018 heeft de stichting verder verschillende gesprekken uitgevoerd met gemeente
Alkmaar over de bouwplanen. In het laatste kwartaal van 2018 na de vorming van de nieuwe
College van Burgmeester en Wethouders en dankzij de inzet van de bouwcommissie, zijn de
gesprekken met de nieuwe wethouder verder verdiept.
In 2018 zijn wij verder gegaan met geldinzameling voor het bouwproject. Naast de
inzamelingen bij onze moskee en bij andere moskeeën binnen en buiten Nederland (wel
binnen de EU), hebben de leden veel donaties gedaan en hebben de zusters een benefiet
dag en een fancyfair markt georganiseerd om geld in te zamelen.
Om de leden en derden te stimuleren om te doneren voor het nieuwbouwproject heeft de
stichting het status ANBI bij de Belastingdienst aangevraagd en gekregen vanaf 1 januari
2018.
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3- FINANCIEEL OVERZICHT 2016, 2017 EN 2018
Stichting SMIA – Moskee Bilal
Baten
Contributie leden
Donaties en giften voor nieuwbouwproject
Bijdrage deelnemers aan activiteiten
Geldinzamelingen
Totaal baten
Lasten
Administratie en personeelskosten
Beheer en huisvestingskosten
Overige kosten
Totaal lasten
Saldo/Resultaat 2016

2016
€
€
€
€
€

22.000,00
95.000,00
21.000,00
16.334,05
154.334,05

€
€
€
€
€

21.075,00
21.796,14
3.200,00
46.071,14
108.262,91

Banksaldo

ABN-betaalrekeningen
ABN Spaarrekening/Nieuwbouw
Saldo per datum

01-01-2016
506.786,76
350.000,00
856.786,76

Stichting SMIA – Moskee Bilal
Baten
Contributie leden
Donaties en giften nieuwbouwproject
Bijdrage deelnemers aan activiteiten
Overige inkomen
Totaal baten
Lasten
Administratie en personeelskosten
Activiteiten kosten
Beheer en huisvesting kosten
Inzamelingskosten

31-12-2016
7.664,65
957.380,62
965.044,67

2017
€
€
€
€
€

30.293,06
210.000,00
19.500,00
2.215.00
262.008,06

€
€
€
€
€

22.762
19.855,69
26.350,00
18.000
86.967,69
175.040,37

Saldo/Resultaat 2017
Banksaldo

ABN-betaalrekeningen
ABN Spaarrekening/Nieuwbouw
Saldo per datum
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01-01-2017
507.380,62
450.000,00
957.380,62

31-12-2017
31.920,78
1.110.500,21
1.132.420,99

Stichting SMIA – Moskee Bilal

2018

Baten
Contributie leden
Donaties en giften t.b.v. nieuwbouwproject
Bijdragen deelnemers aan cursussen en excursies
Inzamelingsacties en fancy fairs voor nieuwbouw
Winkel, verkoop brood en verhuur moskeeruimte
Papierinzameling, koffieapparaat

€
€
€
€
€
€

28.271,02
162.089,69
3.700,00
57.186,31
17.000,00
2.400,16

Totaal baten

€

270.647,18

Lasten
Personeelskosten, loonheffing en werkgeverslasten
Water, gas, elektra, telefoon en internet
Verzekeringen
Inventaris en diverse aanschaven
Organisatiekosten
Activiteitenkosten
Beheer- en reparatiekosten
Onderwijs en educatiekosten
Inzamelingskosten
Gemeentelijke belastingen
Autokosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

24.988,33
13.617,61
4.604,56
41.160,09
9.571,21
13.191,97
8.483,30
10.206,89
7.513,42
3.500,48
2.795,24

Totaal Lasten
Saldo/Resultaat

€
€

129.333,10
141.314,08

01-01-2018
169.141,72
1.000.000,00
1.169.141,72

31-12-2018
310.455,80
1.000.000,00
1.310.455,80

Banksaldo

ABN-betaalrekeningen
ABN Spaarrekening/Nieuwbouw
Saldo per datum
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4- TOELICHTING
OELICHTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
AANBEVELINGEN
Het resultaat van het jaar 2018 is positief zowel in termen van de gerealiseerde activiteiten als in
termen van einde saldi. Als non profijt organisatie mogen we trots zijn met deze resultaat. Het
bestuur is hierbij zeer dankbaar aan de vrijwilligers van moskee Bilal die met hun inzet en passie
hebben dit mogelijk gemaakt.
Wij krijgen geen subsidies of hulp van buitenaf noch in Nederland of van daarbuiten. De financiële
bronnen zijn grotendeels donaties en giften van de leden en moskeebezoekers naast de genereerde
inkomsten uit eigen initiatieven en eigen bijdrage, of uit inzamelingen bij individuele
moskeebezoekers in Nederland en in de EU.
Stichting SMIA heeft bewust gekozen om zoveel mogelijke de uitgaven van de stichting te beperken.
De stichting heeft alle schulden m.b.t. de aankoop van de huidige locatie betaald begin jaren 2000
en heeft gelijk begonnen met sparen voor een mogelijk verbouwing of nieuwbouw. Uitgangspunt
hierbij is proberen om de kosten en uitgaven grotendeels door de ledencontributies te betalen.
Ieder lid moet jaarlijkse een contributie van 116,00 euro betalen (of 10 euro per maand). Daarnaast
zijn de bijdragen van de deelnemers aan de diverse activiteiten ook een belangrijke middel om het
hoofd te kunnen bieden aan de stijgende vaste en variabele kosten.
Op 15 november 2015, heeft het algemeen ledenvergadering besluit genomen om nieuwbouw i.p.v.
het huidige gebouw te realiseren. De stichting is, zoals eerder gezegd al op een vroeg stadium
begonnen met sparen voor herbouw of nieuwbouw. Voor nieuwbouwproject heeft de stichting extra
activiteiten geïnitieerd om geld te kunnen inzamelen.
Professionalisering van de stichting blijft een aandachtspunt de komende jaren. Wij moeten verder
met het zoeken naar de juiste organisatorische oplossingen die ervoor zorgen dat
verantwoordelijkheidsgevoel gepaard gaat met duidelijke taken en rolverdeling. Meer
betrokkenheid van vrijwilligers en van Djama3a in het algemeen bij het bepalen van beleid en de
uitvoering daarvan is noodzakelijk om meer draagvlak te creëren voor het beleid binnen de stichting.
Dit is een belangrijke voorwaard

Kortom, parallel aan de voorbereidingen van de nieuwbouw moeten we verder gaan met versterking
van het bestuur, werving van meer vrijwilligers en meer werken met commissies.
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