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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 2019 van Stichting Marokkaanse Islamieten in Alkmaar (SMIA). 

Dankzij Allah hebben we het jaar 2019 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! 

Zodoende, hopen we het welzijnsklimaat en ontplooien van Alkmaarders moslims te bevorderen. De 

stichting beschouwt zich als een volledige organisatie van en voor Alkmaar, en doet haar beste om 

een bijdrage te leveren aan een vreedzaam, veilig en leefbaar stad. Hierbij ondersteunt de stichting 

moslims met verschillende nationaliteiten bij de integratie als actieve burgers in de Nederlandse 

samenleving. 

 

 
Na Allah gaat ons dank naar de vrijwilligers van de moskee, onze achterban en aan ieder die heeft 

bijgedragen aan de realisatie van de activiteiten van het jaar 2019. 

 

 
De voorzitter, M. Asoui. 

Stichting Marokkaanse Islamieten in Alkmaar (SMIA). 
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2- ACTIVITEITENVERSLAG 

 
 
 

 

Voor 2019 hebben wij ons ten doel gesteld om naast de voorbereidingen van de nieuwbouwproject 
de hoofdactiviteiten van de stichting tot uitvoering te brengen. Naast bekende religieuze activiteiten 
en voorlichtings- en educatieve activiteiten hebben we ook aandacht besteed aan speciale projecten 
en samenwerking met andere partijen in Alkmaar. 

 

1- Religieuze activiteiten: 

 
 5 gebeden per dag en vrijdaggebed. 

 Koran lessen voor volwassenen (zaterdag en zondag). 

 Theologische lessen voor jongeren (zaterdagavond en zondagavond) 

 Islam uitleg (kort lezing) ieder woensdag, donderdag en zondag voor iedereen 

 Islamitische feesten: Suikerfeest op 4 juni en Offerfeest op 11 augustus 

 Ramadan programma: Dagelijkse Ramadan-maaltijd, Ramadanlezingen en avondgebed, 

Avond van 27 Ramadan en giften voor behoeftigen inzamelen en uitdelen. 

 Ramadan maaltijd met de buren en relaties op 1 juni. 

 Dagelijkse spreekuur van de Imam (rechtstreeks maar ook via WhatsApp en telefoon). 

 
2- Educatieve activiteiten voor kinderen 

- De leerlingen van 6 tot 13 jaar worden gedeeld op 23 groepen, zaterdag, zondag en 

woensdag 

- Korangroep (18 leerlingen) op vrijdag middag van 16.15 tot 18,30 uur 

- Belangrijkste extra activiteiten: uitstapje naar attractiepark Slagharen 30 juni 2019 en 

daarvoor afsluiting feest op 23 juni 2019. 

 
3- Cursussen en workshops voor de dames 

- Zondag, alfabetiseringslessen en Koran door mw. Rouaida (gestopt in juni) 

- Op zaterdag, 1 keer per twee weken kort lezing door mw. Rouaida (gestopt in juni) 

- Woensdag theologische lessen en Arabisch door mw. Y. El Battoussi. 

 
4- Voorlichtingsbijeenkomsten en rondleidingen 

* Rondleidingen voor basisscholen en voortgezet onderwijs (4 scholen in 2019). 

* Bijeenkomst over Europese verkiezingen in samenwerking met ProDemos op 17 maart. 

* Bijeenkomst op 24 februari over ANBI-status: Betekenis en consequenties. 
 

 
5- 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 
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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. 

 
6- Projecten: 

• Project 50 jaar Marokkaanse migratie: SMIA is gestart met een project rondom 50 jaar 

bestaan Marokkaanse migratie in Alkmaar. 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. De bedoeling is dit te publiceren in de vorm van een 

boek. Hierbij is samenwerking gezocht met 

• Project Gezonde leefstijl: 

In 2019 zijn we gestart met dit project in samenwerking met Jongeren Op Gezond Gewicht. 

In dit kader zijn er 4 bijeenkomsten georganiseerd, op 4 en 9 oktober en op 1 en 6 

november. De 4 bijeenkomsten waren gericht op bezoekers van de moskee zowel op 

mannen als op vrouwen van verschillende nationaliteiten. Naar aanleiding van dit project is 

een vervolgtraject voor 2020-2021 opgezet. Een onderdeel daarvan is een nieuw project 

voor de vorming van Leiders sport en recreatie in samenwerking tussen Moskee Bilal, JOGG- 

Alkmaar en Alkmaar Sport met de ondersteuning van gemeente Alkmaar. 

7- ILPA (3 Boekengroep+) 

Het Interreligieus en Levensbeschouwelijk Platform Alkmaar (ILPA-3Boekengroep) organiseert 

regelmatige discussiebijeenkomsten over verschillende thema's vanuit de drie boeken: 

Tenach, Bijbel en Koran. En ook vanuit Boeddhistisch en Humanistisch perspectief. De 

stichting heeft deelgenomen in de persoon van onze imam dhr. El Houssaine Essabir aan de 

activiteiten van 2019. 

 
8- Activiteiten in verband met nieuwbouwproject 

• Eind december is de bouwvergunning aanvraag eindelijk ingediend. Daarvoor heeft onze 

bouwcommissie hard gewerkt. De bouwcommissie heeft inderdaad veel vergaderingen, 

contacten en voorbereidingsactiviteiten verricht. Met name de overleggen met wethouder 

op 24 januari en 27 maart naast continu overleg met diverse ambtenaren. 

• In nauw samenwerking met onze architect heeft de commissie daarnaast gewerkt aan 

omgevingsfactoren: ingang en uitgang, parkeermogelijkheden, veiligheid en uitstraling 

moskee. Grond- en gebouwonderzoek: offertes vragen en onderzoek uitvoeren. Maar ook 

Bibob formulier en bouwconstructeur zoeken, kiezen en aanstellen. 

• Het bestuur heeft ook overleg- en informatiebijeenkomsten met de achterban 

georganiseerd over de bouwplannen: 22 april, 24 november, 29 november voor de zusters. 

• Op 27 november heeft de bouwcommissie een inloop georganiseerd voor de buren en 

geïnteresseerden over plan nieuwbouw moskee. 
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9- Naar een nieuw Islamitische Centrum in Alkmaar 

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 2019 heeft de stichting zoals in punt 7 werd genoemd verder verschillende 

gesprekken uitgevoerd met gemeente Alkmaar over de bouwplanen. Dit heeft geresulteerd 

in de indiening van bouwvergunning eind december. Wij zij in dit jaar verdergegaan met 

geldinzameling voor het bouwproject. Naast de inzamelingen bij onze moskee en bij andere 

moskeeën binnen en buiten Nederland (wel binnen de EU), en naast de driedaagse benefiet 

georganiseerd in Ramadan, hebben de leden veel donaties gedaan en hebben de zusters een 

benefiet dag en een fancyfair markt georganiseerd om geld in te zamelen. 
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3- FINANCIEEL OVERZICHT 2019 
 
 

 

Baten   

Contributie leden € 37.858,00 

Giften en donaties € 54.574,15 

Driedaagse benefiet mei 2019 € 103.380,33 

Bijdragen deelnemers aan cursussen en excursies € 6.300,00 

Boekenverkoop en kalender € 2.400,00 

Inzamelingsacties bij andere moskeeën en markten € 48.207,18 

2 de handsverkoop, fancyfair en verkoop brood € 19.800,00 

Overige (papierinzameling, koffieapparaat, kopieën…) € 3.600,00 

Verhuur zalen voor feesten € 2.750,00 

Totaal baten € 278.869,66 
   

Lasten   

Personeelskosten, loonheffing en werkgeverslasten € 27.674,82 

Gas en elektra € 10.892,00 

Verzekeringen € 5.006,40 

Water en waterschapsbelasting € 1.350,53 

Telefoon en internet € 608,74 

Stadswerk € 1.514,4 

Reiskosten € 7.429,00 

Organisatie- en activiteitenkosten € 6.667,03 

Ontwerp en tekeningen Verbouwing Montalbaen 4, 1813EB € 9.075,00 
⅔ Berekeningen Constructie Verbouwing Montalbaen 4 € 14.400,00 

Principeverzoek incl. welstand, bouwvergunning € 3.913,75 

Grondonderzoek Verbouwing Montalbaen 4 € 2.044,90 

Beheer- en reparatiekosten € 3.400,00 

Reisje kinderen Slagharen € 4.063,30 

Aanschaf 4 pinautomaten € 4.557,59 

Gemeentelijke belastingen € 3.670,13 

Autobelasting € 1.203,00 
Printwerk € 1.470,00 

Totaal Lasten € 108.940,59 
   

Saldo/Resultaat 2019 € 169.929,07 
 

Banksaldo 
 

 01-01-2019 31-12-2019 

ABN-betaalrekeningen 302.202,80 472.131,87 

ABN Spaarrekening/Nieuwbouw 1.000.000,00 1.000.000,00 
Saldo per datum 1.302.202,80 1.472.131,87 

Stichting SMIA – Moskee Bilal 2019 
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4- TOELICHTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
Het resultaat van het jaar 2019 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. 

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 de achterban 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. Hierbij is het noodzakelijk om meer jongeren en vrouwen te 

betrekken bij de stichting zowel op niveau van beleid en organisatie als op niveau van activiteiten en 

uitvoering. 

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. 

Het resultaat van 2019 is nogmaals wel positief te noemen maar wij zijn nog ver van het beoogde 

doelstellingen voor 2020-2021: Professionalisering van de organisatie, meer betrokkenheid van 

jongeren en vrouwen. Een eerste prioriteit van komende maanden is en blijft het inzamelen van 

Casco kosten zodat we verder kunnen met onze activiteiten. 

Maar waar een goed wil is, openheid en transparantie is er zeker kans om deze doelstellingen met 

succes te kunnen bereiken. Wij zijn als gezamenlijk bevoegd bestuur van SMIA overtuigd dat we op 

de goed weg zijn en dat we met de steun van Allah, de inzet van alle vrijwilligers en de 

vertrouwensrelatie binnen de organisatie onze droom van een nieuw en duurzaam Islamitische 

Centrum als meerwaarde voor de prachte stad Alkmaar kunnen realiseren. 
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