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Voorwoord

1.1 Voorwoord

^J\ 4^1) ^uü

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 uitmaken van de 
maatschappij.

Ook in 2021 was voor zowel onze achterban (bezoekers) en het bestuur i.v.m. het COVID 19 een moeilijk jaar. Wij 
hebben daardoor de doelstelling voor 2021 moet heroverwegen en helaas ook veel geplande activiteiten on-hold 
moeten zetten. Ondanks de maatregelen hebben wij wel een aantal belangrijke verbouwingen c.q. verbeteringen 
weten te realiseren aan het gebouw. Ook hebben wij een grote bijdrage geleverd aan het grote Eid feest dat in 
september 2021 heeft plaatsgevonden. Met alle corona leed was de gemeenschap daar hard aan toe. Verder 
leest u in dit jaarverslag wat onze andere speerpunten en doelstellingen waren voor 2021 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 
Vice-secretaris
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Activiteiten

2.1. Activiteiten

Voor 2021 hebben wij ons ten doel gesteld om de volgende activiteiten tot uitvoering te brengen: 
o Afronding project zonnepanelen
• Diverse verbouwingen en verbeteringen aan accommodatie
• Realisatie projecten goede doelen
• Zaalvoetbaltoernooi (niet doorgegaan vanwege COVID)
• Dagelijkse iftar voor behoeftigen (niet doorgegaan vanwege COVID)
• Iftar met buren (niet doorgegaan vanwege COVID)
• BBQ'en voor vrijwilligers (niet doorgegaan vanwege COVID)
• Informatiebijeenkomsten (niet doorgegaan vanwege COVID)
• Open dag (niet doorgegaan vanwege COVID)
• Wekelijks zaal- en veldvoetbal voor broeders ((niet doorgegaan vanwege COVID)
• Grote Eid feest voor jong en oud
• Bioscoop voor kinderen (niet doorgegaan vanwege COVID)
• Actie offerdieren voor Kenia
• Uitbreiding Hulploket
• Diverse noodzakelijke verbouwingen
• Kledinginzameling voor de armen
• Vervanging en schoonmaak riolering
• Lounge voor broeders en zusters (niet doorgegaan vanwege COVID)
• Arabisch en islamitisch onderwijs voor alle leeftijden
• Huiswerkbegeleiding en bijles (niet doorgegaan vanwege COVID)

Helaas hebben de meeste activiteiten geen doorgang kunnen vinden vanwege de Coronacrisis. Van een aantal 
activiteiten geven wij een korte toelichting.

Afronding project zonnepanelen
In 2021 hebben wij het project in zijn geheel kunnen afronden, er zijn diverse controles uitgevoerd op de 
installaties. Wij hebben 368 zonnepanelen op ons dak geplaatst. Met dit aantal wekken wij de jaarlijkse 
benodigde hoeveelheid stroom op.

Diverse verbouwingen en verbeteringen aan accommodatie
• Plafondsysteem begane grond
• Extra parkeerplaatsen
• Ontvangstruimte (gasten)
® Renovatie grote keuken
• Lambrisering Aula en vrouwenvleugel

Realisatie projecten goede doelen
• Noodhulp Marokko
• Voedselbank

Stichting Nour Al Houda -4-



Jaarverslag 2021
Stichting Nour Al Houda

• Online Ramadan inzameling
• Iftar pakketten

Zaalvoetbaltoernooi
Niet doorgegaan vanwege de Coronacrisis. 

Iftar
Niet doorgegaan vanwege de Coronacrisis.

BBQen voor de vrijwilligers
Niet doorgegaan vanwege de Coronacrisis.

Realisatie Hulploket
In 2021 hebben was ons doelstelling om het hulploket verder uit te breiden en dichter bij ons achterban te 
brengen. Helaas heeft COVID hier roet in het eten gegooid.

Activiteiten
Alle activiteiten zijn helaas on-hold gezet. De meeste activiteiten zouden ook plaatsvinden tussen maart en 
september.

Inzameling kleding voor armen
Wij hebben de inzamelpunten op on sterrein verder uitgebreid met twee containers. Er is weer veel kleding 
ingezameld.

Actie offerdieren
Met het offerfeest in 2021 hebben wij voor de vijfde 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.

Ondanks de coronacrisis hebben wij in 2021 ook weer offerdieren beschikbaar gesteld aan ons achterban. Daar is 
gelukkig veel gebruik van gemaakt en de achterban was ons daar zeer dankbaar voor.

Groot Eid feest
De heeft plaatsgevonden op 4 en 5 september 2021. Was een groot succes met veel positief respons.

Stichting Nour Al Houda - 5 -
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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 diverse interviews gehouden met de regionale kranten.

Onze pro-actieve houding wordt ook gewaardeerd, 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 Ai Houda -6-
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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. Het bestuur heeft in 2021 geen wisselingen doorgemaakt. Daarmee is het 
bestuur op volle sterkte en wij wensen hen alle wijsheid en succes toe binnen het bestuur.

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. Said Essatibi: voorzitter
• Dhr. Hassan El Farissi: vice-penningmeester
• Dhr. Khaled Mouhouti: vice-secretaris
• Dhr. Abdelaziz Tabali: vice-voorzitter
• Dhr. Soufiane Benslimane: penningmeester
• Dhr. Mohsin Aboukacem: secretaris
• Dhr. Abdelhakim El Bouk: algemeen bestuurslid

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.

Wij kunnen als bestuur niet vaak genoeg benadrukken wat het belang is van vrijwilligerswerk, regelmatig staan 
wij hierbij stil. In 2022 zullen wij weer op aantal momenten de vrijwilligers bedanken voor hun inzet.
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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. 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). In 2021 kan door onze vrijwilligers weer aanspraak worden gemaakt op maximaal 
de wettelijke vrijwilligersvergoeding.

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 op onze website. De jaarrekening 2021 wordt apart gepubliceerd op onze website. Deze is daar ook terug 
te vinden. Tevens hebben wij het standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen als bijlage opgenomen.
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Conclusie en aanbeveling

6.1. Conclusie

Als wij terugkijken dan kunnen wij stellen dat we ondanks de coronacrisis in 2021 toch een aantal belangrijke 
doelen hebben gerealiseerd, namelijk het afronden van diverse verbouwingen (duurzaamheidsproject), 
inzameling, het grote Eid feest en ondersteuning aan behoeftigen. Dit moeten wij als gemeenschap en het 
bestuur koesteren. Wij zijn op de eerste plaats Allah (swt) daar dankbaar voor. Ten tweede willen wij alle 
donateurs en vrijwilligers bedanken.

6.2. Aanbeveling

Er zijn drie aanbevelingen/speerpunten die het bestuur zich ter harte neemt voor 2022. Dat we tijdens de 
Ramadan weer een groot benefiet gaan houden voor de verbouwing en verduurzaming van ons pand. Op het 
onderwijs zal in 2022 nog meer de focus liggen dan 2021. Voor ons als stichting is dit één van de hoofddoelen, 
gelet op de coronacrisis in 2020 en 2021 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 (gemeente) die opereren binnen het sociaal domein.

6.3. Bijlagen

Stichting Nour Al Houda -9-
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Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen

Algemene gegevens instelling

Naam

Nummer Kamer 
van Koophandel^)

iNour Al Houda 

163099861

Contactgegevens. Vul minimaal i van de velden Adres, Telefoonnummer ofE-mailadres in.

iGroningensingel 1191 

10267023035

;facturen@nouralhouda.nl 

iwww.nouralhouda.nl 

| 8.5.5 0 9 1 ' 8.1 .2 i 

ilevensbeschouwing - Religieus geënte instellingen 

levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen 

iWelzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid 

iNederland

Aantal medewerkers (*) I ... ... ... Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

I ... ... ...6 i Vrijwilligersdiezichregelmatig(meerdanskeerperjaar)inzettenvooruwinstelling.

Adres

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Website (*)

RSIN (**)

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal vrijwilligers (*) j ... ...

Statutair bestuur van de instelling
Naam bestuurslid Functie bestuurslid

Said Essatibi 

Mohsen Aboukacem 

Soufiane benslimane 

Hakim Elbouk

Overige informatie 
bestuur(*)

IHassan El Farissi vice-penningsmeester, Abdelaziz Tabali vice-voorzitter en Khaled 
;k/löuhöuti vtce-secretaris.....................................................................................................

Doelgroepen (*) X Algemeen publiek X. Kinderen Slachtoffers van geweld

(meerdere opties mogelijk) Alleenstaande ouders ! j Lhbtqi+ Slachtoffers van natuurrampen
Analfabeten j i Mensen meteen beperking Slachtoffers van oorlog
Chronisch zieken j i Milieu Slachtoffers van seksueel misbruik
Dak- en thuislozen Minderheden Studenten
Dieren Minima Verslaafden
Gedetineerden j j Natuurgebieden Vluchtelingen

X Gelovigen I : Oceanen en zeeën Vrouwen en meisjes

X Gemeenschappen X Ouderen Werklozen

X Jongeren Patiënten Wildlife
Overig

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Verplicht veld, ook voor buiten Nederland gevestigde instellingen

mailto:facturen@nouralhouda.nl
http://www.nouralhouda.nl
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1 I Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Watwil de instelling 
bereiken?

Wie zijn wij?

islamitisch Cuitureel Centrum Nour Al Houda (iCCNAH) is een jonge en dynamische
organisatie ■opgerichtdoorenthoustastebroedersdiewatwillen-betekenertvoorde....... 1
mös1imgëmèëhscHaj3'ïh'Arnïïëm'.''rC'CNA'H'si[ëlt"zicïï'fëh''cföeröm'éëh'acïiëve'lDij'dragé.... I
to leveron op sociaalv cultureely educatief en maatschappelijk gebied, Onzo..................... i
döelstëllingeïrvinden'plaats vanüit'ïslamitis'chö'grondbëgihs'ölen:...................................... i

IGGNAH streeft ernaar om de belangen van haar achterban te behartigen ongeacht......
.nati.pnaj.jtejlpf afkomst..Daarbjj.begggt.J.CCN.AH.een.jntegratieprpces te stjmuleren bjj.... j
haar achterbanrzodat cdeze op gelijkwaardige wijze actief kan deelnemen aan de...........
samenleving. ICCNAH stelt zich voorts ten doel om met verschillende organisaties 
same rQe'we r'kén.’.èn. ^
waarbij de moslimgemeenschap actief een bijdrage levert binnen de samenleving.
‘MMtschajapënjM.'MfMtWÖö^
aangezien wij onderdeel uit maken van de maatschappij.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande wagen of vut na de laatste waag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan. 
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling? 
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Doelstelling

De activiteiten van ICCNAH hebben ten doel om de integratie, emancipatie en
participatie in de maatschappij te bevorderen voor de achterban, maar ook voor de........
'buïïrtbewbhërs'vah"de omïïggënde wijRëhT'Dezë'ïïöeTsféllïng'ffach'téh'wlj'te'rëaliserëh.... I
middels het organiseren-van onder andere;-open-dagen,-bijeenkomsten en cufturele-en l 
sp'öiia'ctivitëitehi'AllëactivltöiterTzijn voor zowelmannenals vrouwen,"jong eh'öud'.........

Deactiviteiten-van-ICGNAHworden-uitgevoerd-vanuit-islamitische-grondslagmaarook-•:
Yanyjt....maMscMP.P.e.l.ijkeverantwpordeHjkhejd;.Bjia!jeactjyjMten. staat het.actieye......... i
burgerschap van de achterban in de Nederianoise samenleving centraal, IGGNAH wil....
graag investeren in samenwerking met wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke 
ibstellïr)gén..üp.lökaH.niv^
bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijds respect en begrip voor 
'eJkMÖ'n'dew.ijkMa.djrp^
emancipatie, actief burgerschap en participatie zijn kernbegrippen voor ICCNAH.

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Door middel van donaties.
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1 I Algemeen (vervolg)

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor- 
beeldspaarrekening, 
beleggingen etc).

ihet bekosten van het gebouw en investeringen met betrekking tot het gebouw.

Urlvanhet beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleidsbepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende 
vraag de urlin naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaarduidelijkzijn 
beschreven.

Niet van toepaasing

r

..

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het 
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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3 I Staatvan baten en lasten

Baten

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven 

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren 

Nalatenschappen 

Bijdragen van loterijinstellingen 

Overige giften

Giften

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Financiële baten 

Overige baten

Somvan alle baten

2021

j€

| € 

k 

k

2020 (*)

l k

i k

I k^ + •.........
o; k

^ +

oi

k I k

k ........................... i i €

k....................................... ! k

k i k

!€ 127.788! !€ 123.690!
1.......................................................... ‘ + ............................................................i +

k 127.788! k 123.690!

k 348.201!

| € 47.906!

k !

! € 404.033!

| € 42.3771

k !

___________________ +
! € 523.895!

___________________ +
!€ 570.100!

Lasten
Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies O giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Som van de lasten

! € 

k 

k” 

| €

k

k

k

k

k

306.080: ; €

! k

............. ! \€

! k

29.173! k

24.583! ! €

! k

I k

13.402! k

335.880!

373.238: : €

25.784j

34.125!

33.333:... +

429.122:

150.657! 140.978:Saldo van baten en lasten
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3 I Staatvan baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten afvul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

□
!.....

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naarde 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

Open


