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1.

Voorwoord
1.1

Voorwoord

بسم هللا الرحمن الرحيم
Stichting Nour Al Houda is een jonge en dynamische organisatie opgericht op 13 april 2015 door enthousiaste
broeders die wat willen betekenen voor de moslimgemeenschap in Arnhem. Nour Al Houda stelt zich ten doel
om een actieve bijdrage te leveren op sociaal, cultureel, educatief en maatschappelijk gebied. Onze
doelstellingen vinden plaats vanuit islamitische grondbeginselen.
Nour Al Houda streeft ernaar om de belangen van haar achterban te behartigen ongeacht nationaliteit of
afkomst. Daarbij beoogt Nour Al Houda een integratieproces te stimuleren bij haar achterban, zodat deze op
gelijkwaardige wijze actief kan deelnemen aan de samenleving. Nour Al Houda stelt zich voorts ten doel om met
verschillende organisaties samen te werken en streeft naar een volwaardige participatie in de maatschappij
waarbij de moslimgemeenschap actief een bijdrage levert binnen de samenleving. Maatschappelijke
verantwoordelijkheid is onderdeel van onze missie en visie aangezien wij onderdeel uit maken van de
maatschappij.
2018 was voor zowel ons achterban (bezoekers) en het bestuur ook weer een goed jaar. De belangrijkste
doelstelling van onze stichting was na de geldinzameling van 2017 te starten met fase 1 van de verbouwing.
Tijdens deze fase hebben wij de wasgelegenheden aangepakt en de dodenwassingsruimtes met de aanhorende
ruimtes. Een ander belangrijke doelstelling in 2018 was om de onderwijstak te verbeteren en meer te
professionaliseren. Verder leest u in dit jaarverslag wat onze andere speerpunten en doelstellingen waren voor
2018 en welke conclusies er getrokken kunnen worden.
Tenslotte past een woord van grote dank aan onze donateurs, sponsors maar vooral ook aan alle vrijwilligers die
dag en nacht hun bijdrage hebben geleverd, want zonder al deze mensen zouden we als organisatie niet staan
waar we nu staan.
Khaled Mouhouti
Secretaris
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2.

Activiteiten
2.1.

Activiteiten

Voor 2018 hebben wij ons ten doel gesteld om de volgende activiteiten tot uitvoering te brengen:
•

Dagelijkse iftar voor behoeftigen

•

Iftar met buren

•

BBQen voor vrijwilligers

•

Informatiebijeenkomsten

•

Benefiet voor zusters

•

Chit chat avonden voor zusters

•

Open dag

•

Grote Eid feest voor kinderen

•

Actie offerdieren voor Kenia

•

Diverse noodzakelijke verbouwingen

•

Kledinginzameling voor de armen

•

Lounge voor broeders en zusters

•

Arabisch en islamitisch onderwijs voor alle leeftijden

•

Huiswerkbegeleiding en bijles

•

Verschillende activiteiten voor jong en oud

Met trots kunnen wij stellen dat alle activiteiten met een positief gevolg gerealiseerd zijn. Van een aantal
activiteiten geven wij een korte toelichting.
Iftar
Tijdens de gehele Ramadan in 2018 hebben wij dagelijks een Iftar georganiseerd voor onze moslims broeders en
zusters in de regio. De opkomst was goed (gemiddeld 60 personen per dag), waaronder veelal asielzoekers.
Tijdens de 26ste vastendag waren er 150 bezoekers. De aangeboden maaltijden zijn mogelijk gemaakt door
sponsors. Ook hebben wij een speciaal iftar gehouden van onze buren en relaties, tijdens deze iftar hebben wij
een korte lezing (voorlichting) gegeven over het hoe en waarom van de Ramadan. De politie uit Arnhem-Zuid
waren met meerdere medewerkers vertegenwoordigd. Er was veel interactie tussen de genodigden en de vaste
bezoekers van de iftar.

BBQen voor de vrijwilligers
Voor onze actieve vrijwilligers hebben wij een BBQ georganiseerd, onze vrijwilligers zijn in de watten gelegd.
Zustersdag
In najaar van 2018 hebben onze zusters (vrouwentak) een groots evenement gehouden met diverse
presentaties, catering en bazaar. De opkomst en reacties waren zeer positief. Dit zal een terugkomend
evenement zijn. Alle vrouwen (moslim en niet-moslims) waren en zijn welkom op dergelijke evenementen.
Activiteiten
Naast dat er voor zusters actief activiteiten worden georganiseerd, is dat ook het geval bij de broeders..
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Inzameling kleding voor armen
In 2018 zijn we gestart met structureel het inzamelen van kleding voor behoeftigen.
Actie offerdieren
Met het offerfeest in 2018 hebben wij voor de tweede maal het project gestart om offerdieren te doneren voor
gezinnen in Kenia. Wij hebben met deze actie een groot aantal gezinnen kunnen verblijden in Kenia. Met de
ingezamelde donaties hebben wij deze arme gezinnen daar op locatie offerdieren kunnen laten kopen (geiten en
koeien). Ook hebben wij vanuit onze achterban vlees gedoneerd gekregen die wij onder behoeftigen (met name
asielzoekers) hebben verdeeld.
Groot kinderfeest (Eid feest)
Voor onze kinderen (achterban) en kinderen uit de buurt hebben wij weer een tweetal grote Eid feestn
georganiseerd, dit feest werd bezocht door honderden kinderen. Voor de kinderen waren er diverse
speeltoestellen en allerlei lekkernijen. De kinderen hebben volop kunnen genieten van die dag. Van de ouders en
de kinderen hebben wij mooie complimenten ontvangen. Wij danken de activiteitencommissie voor deze
geweldige dag, zonder hen was het niet mogelijk geweest om een dergelijk evenement te organiseren.

Stichting Nour Al Houda
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3.

Publiciteit
3.1.

Publiciteit

Naast de activiteiten die wij georganiseerd hebben en die ook als doel hebben gehad om meer
naamsbekendheid te krijgen, hebben wij ook een pro-actieve houding aangenomen richting de media. Wij
hebben daarvoor ook onze website op een aantal onderdelen aangepast. Wij hebben ons ten doel gesteld om de
belangen van de islamitische gemeenschap in Arnhem en omstreken te behartigen zowel binnen het Islamitisch
Cultureel Centrum als daarbuiten. Wij streven ernaar om open en transparant te zijn en we willen ons dienstbaar
opstellen voor onze achterban.
Als stichting hebben wij meerdere interviews gehouden met de regionale krant de Gelderlander. De meeste
publicaties en interviews zijn terug te vinden op onze website onder kopje nieuws.
Onze pro-actieve houding heeft ons zeker geen windeieren gelegd, de reacties vanuit de buurt of daarbuiten
waren over het algemeen positief. Ook de gemeente (politiek) heeft ons gecomplimenteerd met deze houding.
Wij hebben transparantie en samenwerken hoog op onze agenda staan. Alle bestuursleden zijn makkelijk te
benaderen voor zowel de bezoekers als officiële instanties, de lijnen zijn kort binnen onze organisatie.

Stichting Nour Al Houda
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4.

Interne organisatie
4.1.

Bestuur en vrijwilligers

Het bestuur bestaat uit zeven bestuursleden die hun werk op vrijwillige basis uitvoeren zonder enige
tegemoetkoming of tegenprestatie. De hoofdtaak van het bestuur is om het Islamitisch Cultureel Centrum op
een professionele wijze te besturen. De realisatie van de doelstellingen zijn daarbij het uitgangspunt. Het bestuur
bestaat uit een voorzitter, vice voorzitter, penningmeester, vice penningmeester, secretaris, vice secretaris en
woordvoerder. Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door een aantal andere vrijwilligers. Het bestuur is
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het Islamitisch Cultureel Centrum. Het bestuur komt
wekelijks bij elkaar om te vergaderen en indien nodig vaker. Dit zijn de namen van de bestuursleden;
•

Dhr. Mohamed El Haddad: voorzitter

•

Dhr. Hassan El Farissi: vice-penningmeester

•

Dhr. Khaled Mouhouti: secretaris

•

Dhr. Mohamed El Haddad: algemeen bestuurslid

•

Dhr. Ahmed El Farissi: penningmeester

•

Dhr. Abdellatif Boukich: vice-penningmeester

•

Dhr. Abdelhakim El Bouk: vice-secretaris

Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om de belangen van de islamitische gemeenschap in Arnhem en
omstreken te behartigen zowel binnen het Islamitisch Cultureel Centrum als daarbuiten. Wij streven ernaar om
open en transparant te zijn en we willen ons dienstbaar opstellen voor onze achterban. Indien er vragen of
opmerkingen zijn, van wie dan ook, dan kunnen zij te allen tijde het bestuur aanspreken. De bestuursleden
kunnen persoonlijk benaderd worden of via onze email.
Betrokkenheid van onze achterban vinden wij zeer belangrijk en hun mening wordt dan ook op prijs gesteld.
Daarom zijn wij nog steeds op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen helpen met alles wat te maken heeft met
het Islamitisch Cultureel Centrum. In 2018 hebben zich diverse vrijwilligers aangemeld, echter hebben wij nog
meer vrijwilligers nodig om onze doelen te kunnen verwezenlijken.
Wij kunnen als bestuur niet vaak genoeg benadrukken wat het belang is van vrijwilligerswerk, regelmatig staan
wij hierbij stil. In 2018 hebben wij op aantal momenten de vrijwilligers bedankt voor hun inzet, dat hebben wij
bijvoorbeeld gedaan door een etentje te organiseren.

Stichting Nour Al Houda
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5.

Financiën
5.1.

Beleid

De activiteiten worden merendeels mogelijk gemaakt door donaties en sponsoring. Deze zijn voornamelijk in
geldelijke middelen. Wij doen vooral een beroep op particulieren met betrekking tot donaties. De stichting
probeert de algemene uitgaven zo laag mogelijk te houden om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk van het
gedoneerd geld gebruikt kan worden voor de verschillende doelen. De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen
geen vergoedingen voor hun verrichtte werkzaamheden. Ze kunnen slechts eventuele kosten die ze gemaakt
hebben als gevolg van de verrichtte werkzaamheden in opdracht van ICCNAH declareren, zoals parkeer- of
reiskosten. Vanaf 2018 kan door onze vrijwilligers aanspraak worden gemaakt op maximaal de wettelijke
vrijwilligersvergoeding. Het uitgangspunt binnen het Islamitisch Cultureel Centrum is dat iedereen vrijwillig de
werkzaamheden verricht. De vrijwilligers verrichten de taken volgens het islamitische principe van “Fi Sabili
Allah‟ (op de weg van Allah).
De stichting stelt elk jaar activiteiten op, en reserveert hier gelden voor en/of start hier een fondsenwerving
voor. Over elk boekjaar stelt de stichting een (financieel) jaarverslag op zonder accountantsverklaring. Het
streven is om het financieel jaarverslag uiterlijk vier maanden na het sluiten van het boekjaar beschikbaar te
stellen onze op de website. Uiterlijk zes maanden na het sluiten van het boekjaar dient het gepubliceerd te zijn
op onze website. In de paragraven 5.2 tot en met 5.5 zijn de voorlopige cijfers van 2018 gepubliceerd, deze zijn
nog onder voorbehoud.

5.2.

Balans commerciële activiteiten

Eindsaldo (Debet)
Balans
Activa
Materiële vaste activa
0120 - Bedrijfsinventaris
4613 - Afschrijvingskosten Verbouwing
Totaal: Materiële vaste activa
Voorraden
0400 - Voorraad Goederen
0401 - Emballage/fust
Totaal: Voorraden
Kortlopende vorderingen
1300 - Debiteuren
Totaal: Kortlopende vorderingen
Liquide middelen
1000 - Kas
1101 - Bank Winkel
2010 - Kruisposten DON rekening
Totaal: Liquide middelen
Totaal: Activa
Passiva
Eigen vermogen

Stichting Nour Al Houda

2018
Eindsaldo (Credit)

21.328,82
4.423,03
25.751,85
20.000,00
261,96
20.261,96
26.718,02
26.718,02
49.088,91
7.981,32
0,00
57.070,23
129.802,06
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0920 - Onverdeeld resultaat
Totaal: Eigen vermogen
Omzetbelasting
1500 - Tussenrekening BTW
1510 - Af te dragen BTW laag
1511 - Af te dragen BTW hoog
1520 - Te vorderen BTW
Totaal: Omzetbelasting
Schulden
1600 - Crediteuren
Totaal: Schulden
Loon Lasten
1703 - Medewerkersbetalingen
Totaal: Loon Lasten
Langlopende Leningen
1800 - RC Stichting Nour Al Houda
Totaal: Langlopende Leningen
Totaal: Passiva
Resultaat
Resultaat (Te verwerken)
Resultaat (Geselecteerde jaar /
Periode)
Totaal: Resultaat
Totaal: Balans

5.3.

35.345,61
35.345,61
7.304,00
55.307,30
3.145,60
80.275,67
14.518,77
2.419,29
2.419,29
0,00
0,00
169.520,30
169.520,30
122.075,21
26.422,76
34.149,61
129.802,06

7.726,85
129.802,06

Baten en lasten commerciële activiteiten

Winst- en verliesrekening
Opbrengsten
8100 - Omzet Winkel laag tarief
8500 - Omzet Verhuur
Totaal: Opbrengsten
Kosten
Kostprijs verkopen
7100 - Inkoop Laag
7200 - inkoop binnen eu
7990 - Inkoopkortingen
Totaal: Kostprijs verkopen
Overige bedrijfskosten
4800 - Bankkosten
4900 - Algemene kosten
4950 - Overige kosten
4996 - Prijsverschillen
Totaal: Overige bedrijfskosten
Financieel opbrengsten en kosten
9200 - Rekenverschillen
Totaal: Financieel opbrengsten en
kosten
Autokosten
4100 - Brandstofkosten
4110 - Reparatie/ Onderhoud Auto
Totaal: Autokosten

Stichting Nour Al Houda

231.181,37
55.120,45
286.301,82

214.606,44
138,86
162,36
214.582,94
1.381,50
0,00
112,31
0,02
1.493,79
40,74
40,74
522,17
522,17
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Kantoorkosten
4210 - Telefoon/Porti/Fax
4220 - Kantoorkosten
4225 - Drukwerk
4230 - Abonnementen/ contributies
4250 - Verzekeringen
Totaal: Kantoorkosten
Huisvestingskosten
4401 - Huur Diversen
4410 - Stroomkosten
4411 - Gaskosten
4412 - Waterkosten
4420 - Huisvestingskosten
Totaal: Huisvestingskosten
Klein Onderhoud/ materiaal
4510 - Klein Inventaris
4520 - Klein Onderhoud/ materiaal
Totaal: Klein Onderhoud/ materiaal
Verkoopkosten
4710 - Exploitatiekosten
4720 - Verkoopkosten
Totaal: Verkoopkosten
Totaal: Kosten
Resultaat
Totaal: Winst- en verliesrekening

5.4.

487,20
406,66
241,80
0,00
6.477,40
7.613,06

10.124,98
6.282,54
1.326,80
6.974,04
24.708,36
441,32
441,32
0,00
2.831,31
2.831,31
252.152,21
34.149,61
286.301,82

286.301,82

Eindsaldo (Debet)

2018
Eindsaldo (Credit)

Balans niet commerciële activiteiten

Balans
Activa
Materiële vaste activa
0100 - Gebouwen
0120 - Bedrijfsinventaris
0130 - Verbouwing
Totaal: Materiële vaste activa
Kortlopende vorderingen
1300 - Debiteuren
Totaal: Kortlopende vorderingen
Liquide middelen
1000 - Kas
1100 - Rabobank Donatierekening
Totaal: Liquide middelen
Totaal: Activa
Passiva
Eigen vermogen
0900 - Eigen Vermogen
0910 - Overige reserve
Totaal: Eigen vermogen
Schulden
1600 - Crediteuren

Stichting Nour Al Houda

948.440,00
8.000,00
62.628,16
1.019.068,16
6.000,00
6.000,00
30.599,85
186.642,49
156.042,64
1.181.110,80

1.130.258,59
0,00
1.130.258,59
124,33
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1800 - RC ICC
1900 - Ontvangen waarborg
Totaal: Schulden
Loon Lasten
1700 - Af te dragen loonheffing
1703 - Netto Lonen
1745 - Af te dragen sociale premies
werkgever
1780 - Te betalen reservering vakantiegeld
Totaal: Loon Lasten
Totaal: Passiva
Resultaat
Resultaat (Te verwerken)
Resultaat (Geselecteerde jaar / Periode)
Totaal: Resultaat
Totaal: Balans

5.5.

177.583,61
6.000,00
171.459,28
1.799,31
12.460,29
5.191,45
883,68
20.334,73
979.134,04
214.225,61
12.248,85
1.181.110,80

201.976,76
1.181.110,80

Baten en lasten niet commerciële activiteiten

Winst- en verliesrekening
Opbrengsten
8300 - Donatie
Kosten
Personeelskosten
4000 - Bruto loon
4010 - Bijzondere beloningen
4021 - Kosten nettovergoedingen
4041 - Kosten sociale premies werkgever
4080 - Kosten vakantiegeld
Totaal: Personeelskosten
Overige bedrijfskosten
4800 - Bankkosten
4900 - Algemene kosten
4990 - Overige kosten
Totaal: Overige bedrijfskosten
Autokosten
4100 - Autokosten
4120 - Motorrijtuigenbelasting
Totaal: Autokosten
Kantoorkosten
4200 - Administratie accountanskosten
4220 - Kantoorkosten
4250 - Verzekeringen
Totaal: Kantoorkosten
Huisvestingskosten
4410 - Stroomkosten Stg
4411 - Gaskosten
4420 - Huisvestingskosten
Totaal: Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
4700 - Cursus en Les artikelen
4710 - Exploitatiekosten Goededoelen
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83.581,56

34.716,00
3.144,80
7.397,97
367,52
44.891,25
440,41
2.535,29
124,33
3.100,03
399,16
705,00
1.104,16
2.178,00
1.628,93
5.641,63
9.448,56
3.800,00
11.402,00
12.320,10
27.522,10
2.391,56
2.750,00
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4720 - Verkoopkosten
4730 - Schoonmaakkosten
Totaal: Exploitatiekosten
Totaal: Kosten
Resultaat
Totaal: Winst- en verliesrekening

Stichting Nour Al Houda

4.622,75
9.764,31
95.830,41
95.830,41

12.248,85
95.830,41
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6.

Conclusie en aanbeveling
6.1.

Conclusie

Als wij terugkijken dan kunnen wij stellen dat ons belangrijkste doel in 2018, namelijk het starten van
verbouwing fase 1. Daarnaast kunnen wij stellen dat het merendeel van onze andere doelen gehaald zijn.
Alhoewel wij niet het totaalbedrag voor de verbouwing in 2017 bijeen hebben kunnen brengen, kunnen we toch
stellen dat het behaalde resultaat over het totaal boven verwachting is gebleken in 2018. Dit moeten wij als
gemeenschap (achterban) en het bestuur koesteren. Wij zijn Allah (swt) daar dankbaar voor.

6.2.

Aanbeveling

Er zijn drie aanbevelingen/speerpunten die het bestuur zich ter harte neemt voor 2018. Dat we een groot deel
van het geld in 2017 voor de verbouwing bijeen hebben gebracht, ligt er een taak om het resterende bedrag
binnen te krijgen. Een idee is om tijdens de Ramadan 2019 via weer een benefiet dat geld binnen te halen, er is
namelijk in 2018 geen benefiet georganiseerd. Op het onderwijs zal in 2019 nog meer de focus liggen dan 2018.
Voor ons als stichting is dit één van de hoofddoelen, gelet op de vele activiteiten die in 2018 hebben
plaatsgevonden heeft dit hoofddoel helaas niet de volle aandacht gekregen.
Daarnaast is het werven van vrijwilligers ook een belangrijk aandachtspunt. Naast dat we de achterban gaan
mobiliseren zullen wij ook in contact treden met andere organisaties om te kijken of dat mogelijkheden biedt.
Daarbij denken wij aan overheidsorganisaties die opereren binnen het sociaal domein.
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