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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 2020 van Stichting Marokkaanse Islamieten in Alkmaar (SMIA). 

De prioriteit van de stichting lag dit jaar op het voorbereiden van de bouwwerkzaamheden 

dat bestaat uit de volgende punten:  

 

• Het rondkrijgen van de bouwvergunning  

• Asbestonderzoek in het oude gebouw en het verwijderen ervan 

• Bodemonderzoek 

• Leegmaken van het gebouw  

• Verhuizen en het veiligstellen van documenten en spullen. 

 

Daarnaast moest er gezocht worden naar een tijdelijke locatie vanwege het slopen van het 

oude gebouw om de nieuwbouw te kunnen starten. 

 

Dankzij Allah hebben we het jaar 2020 goed en positief kunnen afsluiten ondanks de corona 
pandemie, lockdown en de verscherpte maatregelen. De vrijwilligers van de stichting hebben 

daarbij een belangrijk rol naast het bestuur gespeeld op allerlei vlakken. 

Wij zijn trots op wat we bereikt hebben en zijn van mening dat dit nog beter kan in sha Allah! 

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

bevorderen. De stichting beschouwt zich als een organisatie van en voor Alkmaar en we doen 

ons best om een bijdrage te leveren aan een vreedzaam, veilig en een leefbaar Alkmaar. 

Hierbij ondersteunt de stichting moslims met verschillende nationaliteiten bij de integratie in 

de Nederlandse samenleving. 

 

 
Na Allah danken wij de vrijwilligers van de moskee, de bouwcommissie, onze achterban en 

een ieder die heeft bijgedragen. 

 

Het bestuur van moskee Bilal 
Stichting Marokkaanse Islamieten in Alkmaar (SMIA). 
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2- ACTIVITEITENVERSLAG 

 

Voor het jaar 2020 hebben wij ons ten doel gesteld om naast de voorbereidingen van de 
nieuwbouwproject de hoofdactiviteiten van de stichting tot uitvoering te brengen. Naast de 
bekende religieuze activiteiten en voorlichtings- en educatieve activiteiten hebben we ook 
aandacht besteed aan andere projecten en samenwerkingen met andere partijen in Alkmaar. 
 
Effecten van de corona pandemie: 

 
De activiteiten zijn de eerste drie maanden van het jaar doorgegaan maar door de corona 
pandemie moesten we in maart 2020 de deuren van de moskee sluiten. Dus alle dagelijkse 

gebeden, vrijdaggebeden en onderwijsactiviteiten werden gestopt. 
Voor de eerste keer sinds de oprichting van de moskee in 1981 hebben we geen Taraweeh 

gebeden kunnen organiseren. Onze gemeenschap moest Eid ul Fitr (Suikerfeest) afzonderlijk 
thuis vieren. Desondanks alle belemmeringen heeft het bestuur geprobeerd om de 

beschikbaarheid van de stichting voor de gemeenschap te blijven garanderen door gebruik te 
maken van social media, spreekuren en andere middelen. 

 
Nieuwbouw voorbereidingen: 

 
Met dank aan de bouwcommissie is eind december 2019 de bouwvergunning aangevraagd. Dit 

was een langdurig traject waarbij er veel is afgestemd met verschillende partijen om dit 
resultaat te kunnen bereiken. Denk hierbij aan schakelen met een architect, wethouder, 

diverse ambtenaren en politieke fracties. De gemeenteraad heeft de bouwvergunning in maart 
2020 aan ons verleend. Kort daarna zijn wij gestart met het voorbereiden van de nieuwbouw. 

Het pand is asbestvrij gemaakt en daarna volgde er een bodemonderzoek. Daarnaast is er een 
stuk grond bij gekocht. In juni 2020 is het pand met succes gesloopt en kort daarna zijn wij 
gestart met een selectieproces om een aannemer aan te nemen voor het realiseren van de 
nieuwbouw. 
 
 
De belangrijkste activiteiten: 

  
Offerfeest 

In afstemming met de gemeente heeft moskee Bilal het Eid Ul Adha (offerfeest) gebed 
georganiseerd in twee groepen van maximum 250 mensen op het terrein van de moskee aan 

de Stalpaertstraat op 31 juli 2020. 
  

Onderwijsactiviteiten 
Dankzij onze broeders van de Afghaanse Moskee in Alkmaar hebben wij in oktober 2021 onze 

onderwijsactiviteiten gedeeltelijk hervat ten gunste van 120 kinderen. Helaas was dat voor 
korte duur. Wij moesten deze activiteiten begin december 2020 weer stoppen in verband met 
de corona maatregelen  
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Vrijdagsgebed 

Wij hebben het vrijdagsgebed weer kunnen organiseren door samen te werken met stichting 
dertien. Wij hebben gebruik kunnen maken van een ruimte aan de Koelmanlaan 310. 

Dit werd georganiseerd met zorgvuldigheid en respect voor coronamaatregelen.  
 

Project 50 jaar Marokkaanse migratie 
De werkzaamheden in het kader van dit project zijn ondanks de coronamaatregelen 

doorgegaan in een andere vorm door o.a. het afnemen van interviews, verzamelen van 
bronnen, foto’s en redactiewerkzaamheden. Dit project loopt de komende twee jaar door. 

 
Beweeg- en sportstimulering van jeugd uit Overdie 
Dit project, beter  bekend als project Moverz, is een deel van het Maatschappelijk Sport 
Akkoord van gemeente Alkmaar. Dit is een samenwerking tussen Moskee Bilal, Jongeren op 
Gezond Gewicht, Alkmaar Sport en Sport-Z. In dit kader zijn 8 jongeren getraind tot Moverz. Zij 
hebben geleerd om sport en beweging in hun wijk te promoten en zich in te zetten bij het 
organiseren van verschillende activiteiten zowel in de moskee als in de wijk of daarbuiten. 
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3- FINANCIEEL OVERZICHT 2020 
 
 

 
 
 

Baten   

Contributie leden € 48.407 

  Contributie bouw, giften en inzameling   
Inzameling € 15.868 

Contributie bouw leden € 61.950 
Diverse inkomen bouw € 57.177 

Benefiet acties   

Benefiet mei 2020 € 150.000 

Diverse acties € 20.746 
 €  

Totaal baten € 354.148 
   

Lasten   

 Bouwwerkzaamheden € 230.000 

Vaste kosten € 26.000 

Organisatie en administratiekosten € 3.964 
 Activiteiten-, beheer en reparatiekosten € 7.263 

 €  
Totaal Lasten € 267.227 

   

Saldo/Resultaat 2020 € 86.921 
 

Banksaldo 
 

 01-01-2020 31-12-2020 

Betaalrekeningen 472.131 569.626 
Spaarrekening/Nieuwbouw 1.010.574 1.000.000 

Saldo per datum 1.482.705 1.569.626 

Stichting SMIA – Moskee Bilal 2020 
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4- TOELICHTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
Ondanks de corona pandemie is het resultaat van het jaar 2020 positief te noemen zowel in 

termen van de gerealiseerde activiteiten als in termen van einde saldi. Als non profijt organisatie 

mogen we trots zijn met dit resultaat. Het bestuur is hierbij zeer dankbaar aan de vrijwilligers van 

moskee Bilal die met hun inzet en passie dit mogelijk hebben gemaakt. 

In 2020 werden belangrijke stappen ondernomen in de voorbereidingen van de 

nieuwbouwwerkzaamheden. 

Wij zijn als gezamenlijk bevoegd bestuur van SMIA overtuigd dat we op goed op weg zijn en dat we 

met de steun van Allah, de inzet van alle vrijwilligers onze droom van een nieuw en duurzaam 

Islamitische Centrum kunnen realiseren. 


