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Organisatie
De Marokkaanse gemeenschap maakt al sinds 1970 deel uit van de Naardense samenleving. Deze is vanaf
1984 in Naarden actief, en om de belangen van de Marokkaanse gemeenschap te behartigen richtte deze in
1985 de Vereniging Marokkanen in Naarden (hierna: VMN) op die destijds in het jaar 1987 in het Voormalige
kleuterschool De Blokkendoos aan de Jan Houtmanstraat was gevestigd. De VMN is sinds haar oprichting
actief en betrokken op zowel sociaal-culturele als op educatief gebied. Tot aan de oprichting van de
Vereniging Islamitische gemeenschap Naarden in 1999 verzorgde de VMN naast sociaal-culturele en
educatieve activiteiten ook de religieuze bijeenkomsten zoals Ramadangebeden (extra avondgebed), Eid-elfitr (Suikerfeest) en Eid-al-adha (Offerfeest).
Moskee As-salaam heeft op dit moment in Naarden 75 betalende leden (gezinnen). De verwachting is dat
het ledenaantal de komende jaren gelijk zal blijven of gering zal stijgen. De gezinnen (leden) hebben een
gemiddelde huishouden van 4 personen. Daarnaast wordt de moskee op de vrijdagen en feestdagen door
andere moslims (niet leden en niet in Naarden wonend, vaak wel in Naarden werkzaam) bezocht. Met het
explosieve groei van Syrische vliuchtelingen is de bezoekersstroom naar onze moskee in korte tijd
toegenomen. De moskee wordt vooral druk bezocht gedurende de vrijdagen, de maand ramadan en
gedurende de islamitische feestdagen.
Beleidsplan
Het beleidsplan 2020-2025 van Vereniging Islamitische Gemeenschap Naarden (hierna: VIGN). Hierin staat
beschreven welke doelstellingen de vereniging tracht te bereiken. In het verlengde hiervan staat aangegeven
op welke wijze dit geschiedt en welke activiteiten hiervoor geïnitieerd en uitgevoerd zijn. Omdat de
activiteiten van VIGN en toekomstige bouwplannen sterk samenhangen met het ontvangen van gelden
waarmee de vereniging in stand kan blijven, kenmerkt het beleid van de vereniging zich door een zeker door
mate van flexibiliteit en transparantie. Op verzoek van het bestuur wordt er inzage gegeven in de
ontwikkelingen van de moskee.
Doelstellingen
De vereniging heeft ten doel: het beoefenen van de islamitische godsdienst en het verspreiden van de
islamitische cultuur door opvoeding volgens de islamitische overlevering.
Zij tracht dit doel te bereiken door:









Het bevorderen van godsdienstige, culturele, sociale en maatschappelijke belangen van moslims;
Het organiseren van de dagelijkse gebeden in de moskee en de wekelijkse preek op de vrijdag;
Het organiseren van lessen in cultuur en godsdienst voor volwassenen en minderjarigen.
Het vieren en beleven van godsdienstige feesten, van belangrijke gebeurtenissen en dergelijke;
Het verschaffen van informatie over de islam aan zowel moslims als niet-moslims;
Een bijdrage te leveren aan het geven van een correct beeld over de Islam om hiermee de huidige
(negatieve) beeldvorming recht te zetten;
Alsmede het organiseren van culturele bijeenkomsten, lezingen, en dergelijke;
Het organiseren en ondernemen van fondsenwervende activiteiten ter vermeerdering van de
middelen van de vereniging om de nieuwbouw te realiseren.

De vereniging is neutraal en houdt zich niet bezig met individuele of gezamenlijke politieke activiteiten.
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Activiteiten
Ons meerjarig beleidsplan is gefocust op het continueren van de activiteiten zoals hieronder beschreven zijn:
 De financiele realisatie voor in stand houden van het moskeegebouw;
 De ontwikkeling en realisatie van een nieuwe centrum waar religieuze, educatieve en sociale
activiteiten plaatsvinden voor de Islamitische gemeenschap in Naarden;
 Het verspreiden van Islamitische kennis door het organiseren van lezingen en andere activiteiten
voor jong en oud;
 Het bevordreen van de maatschappelijke deelname van de Islamitische gemeenschap in de
Nederlandse maatschappij.
Werving fondsen
De fondsen van Vereniging Islamitische Gemeenschap zijn primair afkomstig van de eigen leden die onze
gebedsruimte frequent bezoeken. Deze dragen bij door een jaarlijkse contributie en eenmalige donaties.
Daarnaast verwerft Vereniging Islamitische Gemeenschap fondsen door de organisatie van benefieten
waarbij bezoekers kunnen doneren. De werving is kleinschalig van aard en richt zich op het sociale netwerk
van onze bezoekers. Ook maken wij sinds kort gebruik van online fondsenwerving via de website en bestaat
de mogelijkheid om via IDEAL te doneren. Voor de realisatie van de nieuwe gebedsruimte worden ook
fondsen geworven bij andere Moskeeën in Nederland.

Beheer fondsen
De fondsen worden beheerd door de penningmeester van onze organisatie. Bij alle grote investeringen vindt
er een raadpleging plaats bij de leden van de moskee.
Besteding fondsen
Besteding van de fondsen vinden alleen plaats indien het gehele bestuur akkoord is. Daarnaast vinden er
raadpleging plaats bij de gemeenschap. De fondsen gaan op aan de volgende zaken:
 Vaste lasten voor de gebedsruimte (gas, water, licht, verzekeringen en overige facilitaire zaken van
het pand);
 Beheerskosten voor het pand zoals schoonmaak en onderhoud;
 Aanschaf leer-en onderwijsmaterialen;
 Aanschaf promotiemateriaal;
 Onkostenvergoedingen aan bestuursleden en vrijwilligers indien nodig.
Uitgeoefende activiteiten
De door ons uitgevoerde activiteiten kennen een doorlopend karakter. De activiteiten die we jaarlijks
uitoefenen zijn als volgt:
 Elke dag , 365 dagen in het jaar 5 gebedsdiensten ten behoeve van de islamitische gemeenschap;
 Elke vrijdag van elke week een gebedsdienst georganiseerd voor de islamitische gemeenschap;
 Jaarlijkse Ramadan gebeden (Taraweeh)
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Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit 3 leden waarvan er drie posities bekleden; voorzitter, penningmeester en secretaris.
Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Vereniging Islamitische
Gemeenschap. Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar.
Beloningsbeleid
Bestuursleden en vrijwillgers genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door
bestuursleden en vrijwilligers gemaakte onkosten worden vergoed, waarbij voorafgaande schriftelijke
vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden vereist is.
Financiele verantwoording
Zie standaardformulier van de belastingdienst voor kerkgenootschappen op onze website.
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