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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 2021 van Stichting Marokkaanse Islamieten in Alkmaar (SMIA). 

Dankzij Allah hebben we het jaar 2021 goed en positief kunnen ervaren. De voorbereidingsfase 
van de bouw werden succesvol afgerond en  de bouwwerkzaamheden zijn gestart. 
Daarnaast heeft de stichting een tijdelijke locatie kunnen vinden vanaf begin april zodat de 
dagelijkse gebeden kunnen worden verricht.  

De vrijwilligers van de stichting hebben daarbij een belangrijk rol naast het bestuur gespeeld op 
allerlei terreinen en activiteiten. De moskee draaide 7 dagen per week het heel jaar door. Naast de 
vaste 5 dagelijkse gebeden en de vrijdagse preken werden 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 2021 

 
 

Het bestuur van moskee Bilal 
 

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

 
Voor 2021 hebben wij ons ten doel gesteld om de bouwwerkzaamheden te starten. Naast het 
garanderen van vrijdaggebed, een tijdelijke locatie voor dagelijkse gebeden en 
onderwijsactiviteiten heeft de stichting belangrijke besluiten moeten nemen om de 
voorbereidingen van het nieuwbouwproject met succes te kunnen afronden: 

 

1- Religieuze activiteiten: 
 

 Vrijdaggebed organiseren met strakke regels en maatregelen in verband met 
Coronacrisis (deelname met aanmeldingsplicht voor maximum 60 mensen en 
registratie van de deelnemers, eigen gebedskleed en mondkapje). 

 Vanaf begin april de 5 gebeden dagelijks mogelijk maken in de Wegwijzer  
 Islam uitleg (kort lezingen) voor moskeegangers 
 Islamitische feesten vieren: Suikerfeest op 13 mei en Offerfeest op 20 juli. 
 Ramadan programma: Dagelijkse Ramadan-maaltijd, Ramadanlezingen en avondgebed, 

Avond van 27 Ramadan en giften voor behoeftigen inzamelen en uitdelen (Zakaat-ul-
Fitr). 

 
2- Educatieve activiteiten voor kinderen 

- De leerlingen van 6 tot 13 jaar worden gedeeld in groepen op zaterdag en 
zondag. 

 
3- Vergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten 

* Vergaderingen met de achterban over het bouwproject op 14 maart, op 4 juli/27 juni en op 
19 september. 

* Bijeenkomst met alle vrijwilligers van inzamelingsactie op 4 december. 

* Voorlichtingsbijeenkomst over schuldproblemen en schuldhulp, in samenwerking met 
SMN op 5 december. 

 

 
4- Ontmoeting, sociale activiteiten en individueel hulpverlening 

 
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...). Wegens de taalachterstand of taalgebrek 
wordt dagelijkse hulp aangeboden om brieven te lezen, telefoongesprekken 
met diverse instanties te regelen, zaken via internet regelen of door verwijzen 
naar de juiste hulpinstanties. 

 
5- Projecten: 

• Project 50 jaar Marokkaanse migratie: Het belangrijk doel van dit project is een 
publicatie over de geschiedenis van Marokkaanse migratie in Alkmaar te 
publiceren. De werkzaamheden zijn in dit kader verder uitgevoerd in 2021. Meer 
interviews zijn afgenomen en concrete stappen richting de publicatie zijn 
ondernomen (financiële middelen, uitgevrij...).  

• Project Sport stimulering in Overdie- Moverz: 

De activiteiten van dit project zijn gestart in 2020. In 2021 werd het eerste traject 
voor de jongens met succes afgerond. Op vrijdag 26 maart heeft de eerste groep 
MOVERZ van Moskee Bilal hun certificaten in ontvangst genomen. Deze groep van 
acht jongeren tussen de 13 en 21 jaar heeft geleerd hoe zij sport moeten promoten 
in hun buurt. Tijdens een sportieve avond mochten zij hun certificaat in het bijzijn 
van hun ouders ontvangen. 

 
6- Activiteiten in verband met nieuwbouwproject 
 
 
 Aanschaf van  de stuk grond achter van gemeente Alkmaar om genoeg parkeerplaatsen te 

kunnen aanbieden.  
 
 Aanschaf van een keet  die naast de bouwterrein is geplaatst  voor de vergaderingen en 

spreekuren.  
 
 Organiseren van 4 benefiet  evenementen: op 26, 27 en 28 februari,  op 7,8 en 9 mei, op 29, 

30 en 31 oktober en op 24, 25 en 26 december. De inbreng van deze activiteiten heeft in 
totaal 419.000 euro bereikt. 

 
 Inzamelingsacties bij andere moskeeën,  Beverwijk markt en andere locaties om geld te 

inzamelen voor de bouwproject. 
 
 Offertes aanvragen bij diverse aannemers voor het bouwproject,  selecteren en keuze 

maken. Dit proces heeft geleid tot de keuze voor een middelgrote bedrijf  Dekker. Op  18 
juni werd het bouwovereenkomst feestelijke getekend tussen de stichting en de aannemer
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3- FINANCIEEL OVERZICHT 2021 

 
 

  
Baten     

Contributie leden € 23016 
Giften en donaties € 3068 
Spulverhuur voor feesten € 150 
Saldo 2020 € 1900 
      
      
      
      
Totaal baten € 28134 
      

Lasten     

      

Gas en elektra  € 3810 

verzekering € 2500 

Water en waterschapsbelasting     € 456 

Telefoon en internet    € 880 

Stadswerk    € 730 

Reiskosten  € 290 

Organisatie- en activiteitenkosten   € 3494 

Beheer- en reparatiekosten     € 3795 

Aanschaf pinautomaten   € 1800 
Printwerk  € 2400 
Administratiekosten € 4000 
Totaal Lasten € 24155 
      

Saldo/Resultaat 2021 € 3979 
 

  
Banksaldo   

 
  

  1-1-2021 31-12-2021 

ABN-betaalrekeningen 1900 3979 

ABN Spaarrekening /Nieuwbouw 1569901 1509649 

Saldo per datum  31-12-2021   1513628 
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4- TOELICHTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
Het resultaat van het jaar 2021 is positief te noemen zowel in termen van de gerealiseerde 
activiteiten als in termen van einde saldi. Met name de start van de bouwwerkzaamheden was 
een belangrijke stap, zeker en grote opluchting voor de achterban. 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. 

 


