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Voorwoord

Geachte lezer,
Voor u ligt het beleidsplan van Moskee vereniging Al Fath Dordrecht met als titel “Een Moskee voor
iedereen”. Dit beleidsplan is enerzijds gevoed door interne ontwikkelingen (bewustwording,
verantwoordelijkheid en professionalisering van Moskee vereniging Al Fath) en anderzijds door externe
ontwikkelingen (verhoudingen allochtonen versus autochtonen, de steeds toenemende
benadering/roep van de overheid en sociaalmaatschappelijke organisaties naar moskeeën toe als
partner bij integratie, etc.). Misschien is dit uw eerste kennismaking met een moskee en probeert u met
dit beleidsplan op een snelle manier meer te weten te komen over de voorzieningen die onze moskee te
bieden heeft. Derhalve informeren hiermee wij de buitenwereld over de identiteit en activiteiten van
Moskee vereniging Al Fath.
In de inleiding zal er in het kort worden ingegaan op de geschiedenis, de doelstellingen, en de huidige
positie van de stichting. Vervolgens wordt er ingegaan op de organisatie-inrichting. De daarop volgende
hoofdstukken zullen respectievelijk ingaan op educatieve, sociaal-culturele, maatschappelijke en
sportieve activiteiten van Moskee vereniging Al Fath. Wij hopen dat u na het lezen van dit beleidsplan
zelf de conclusie zult trekken dat Moskee vereniging Al Fath meer dan alleen een gebedshuis is.
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1.

Moskee al Fath

1.1

Geschiedenis

De islamitische vereniging Al Fath Dordrecht en omstreken (hierna Al Fath) is in 2001 opgericht. Door de
flinke groei van de vereniging en de staat van het toenmalige pand was de locatie niet langer geschikt.
Hierdoor kon Al-Fath haar religieuze en maatschappelijke doelen niet meer volledig realiseren. In 2001
heeft Al-Fah besloten om een nieuwe echte moskee te bouwen in Dordrecht.
Na een langdurig juridische procedure ontving Al-Fath in 2008 de bouwvergunning. Oktober 2008 kocht
Al-Fath 4100 m2 grond en in oktober 2009 is op feestelijke wijze de eerste paal geslagen.
Door de moeilijke financiele tijden is het bouwproces niet optiaal gelopen en is de bouw tijdelijk
onderbroken geweest. Echter, met de steun van Allah SWT en de steun van donateurs is de bouw in juli
2012 hervat. Eind maart 2016 was de moskee bidklaar. De bouw is gerealiseerd door de gemeenschap
van Dordrecht en omstreken door middel van donaties.

1.2

Missie

Al-Fath wil een levendige plek voor de islamitische gemeenschap in Dordrecht en omgeving, waarbij men
Allah swt kan dienen. Dit kan door te bidden, te praten, te vieren en te leren over de Islam en goede
werken te verrichten. Om dit te kunnen bewerkstelligen organiseert Al-Fath verschillende religieus,
sociaal-culturele en maatschappelijke aciviteiten, waarbij wij kennis over de islam verspreiden en de
saamhorigheid onder moslims en respect tussen moslims en niet-moslims stimuleren.

1.3

Visie

Wij streven ernaar een moskee te zijn die open staat voor verschillende groepen moslims en nietmoslims. Naast moslims van Marokkaanse afkomst wordt onze moskee ook bezocht door broeders en
zusters van allerlei nationaliteiten. Wij willen onze missie realiseren middels het organiseren van
religieuze, educatieve, maatschappelijke en sociaal-culturele activiteiten. Al-Fath organiseert haar
activiteiten vanuit een op de islam geinspireerde verantwoordelijkheid.
Al-Fath wil investeren in de eigen gemeenschap en in de samenwerking op lokaal niveau (met
maatschappelijke organisaties en met de wijkbewoners.

1.4

Doel

Op basis van onze missie en visie hebben wij de volgende doelen gesteld:
- De moskee als een plek waar mensen (meer) kennis op kunnen doen over Islam;
- De integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij voor de leden van de vereniging,
maar ook in het algemeen voor de moslimgemeenschap te bevorderen;
- De saamhorigheid van de moskeegemeenschap vergroten;
- De moskee behouden als religieus en cultureel erfgoed voor volgende generaties.
De kernactiviteit van de vereniging Al Fath Dordrecht en omstreken is het gezamenlijk verrichten van de
vijf verplichte gebeden ()خمسةصلوت. Tevens is er meer dan enkel ruimte om te bidden. Naast het religieus
aspect, heeft de vereniging namelijk ook een maatschappelijk en sociaal aspect.
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2.
2.1

Organisatie
Bestuur

Het bestuur van de Islamitische vereniging Al Fath Dordrecht en omstreken (hierna het bestuur) gaat over
de veiligheid, beheer en onderhoud van de moskee. Daarnaast faciliteert en ondersteunt het bestuur
religieus-educatieve, maatschappelijke en sociaal-culturele activiteiten. Het bestuur verzorgt tevens alle
communicatie in en rondom de moskee met leden, interne en exteren partners. Het bestuur is het eerste
aanspreekpunt.
Het bestuur heeft een algemeen bestuur bestaande uit ten minste vijf natuurlijke personen die uit hun
midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester aanwijzen. Bestuursleden worden benoemd
voor een periode van maximaal 6 jaar(volgens akte). Het bestuur van de vereniging bestaat volledig uit
vrijwilligers.

2.2

Commissies

De moskeevereniging Al Fath heeft diverse commissies. Deze commissies organiseren activiteiten binnen
hun eigen disciplines na goedkeuring van het bestuur. Een aantal van deze commissies hebben ook een
adviserende rol richting het dagelijkse bestuur. Elke commissie heeft een bestuurslid als contactpersoon.
Zo kan het bestuur er op toe zien dat de commissies hun taken binnen de kaders van het vastgestelde
beleid blijven uitvoeren. Ook kunnen de commissies hierdoor rechtstreeks communiceren met het
bestuur. Net als het bestuur draaien de commissies ook volledig op vrijwilligers.

2.3

Leden, ledenvergadering en verantwoording

De vereniging wordt gevormd door haar leden. Zonder leden is er geen vereniging. Leden hebben invloed
op het beleid van de vereniging via de algemene ledenvergadering. De algemene
ledenvergadering worden jaarlijks gehouden. De uitnodiging hiervoor wordt kenbaar gemaakt via digitale
kanalen en in de moskee verbaal medegedeeld. De leden betalen jaarlijks contributie. Elk lid wordt
uitgenodigd voor de ledenvergadering en heeft een stem in de ledenvergadering. Het bestuur presenteert
de resultaten van de vereniging en ook haar eventuele nieuwe plannen in de ledenvergadering. Ook legt
het bestuur verantwoording af over het financieel beheer en wordt het bestuur gecontroleerd door de
kascommissie. Er vindt ook een ledenvergadering gehouden bij een bestuurswissel.
Het bestuur bepaalt de vergaderagenda. De leden kunnen onderwerpen naar voren brengen door het
bestuur voorgaand aan de vergadering (schriftelijk) te verzoeken een onderwerp op de agenda te zetten.

2.4

Vrijwilligers

De hele organisatie van Al-Fath draait op vrijwilligers. Zowel het bestuur, als de commissies. Daarnaast
zijn er nog vele broeder en zusters actief als vrijwilliger binnen de moskee. Denk hierbij aan deelname
aan een commissie, voorbereidingen en de uitvoering van een open dag, lezingen of een
schoonmaakactie. Zonder deze vrijwilligers kan de vereniging niet de dingen doen/organiseren waarvoor
zij staat. Vrijwilligerswerk doen voor een moskee is een geweldige daad, een daad waarvoor Allah een
ieder zeker zal belonen. Al-Fath is dan ook altijd op zoek naar vrijwilligers. Hiervoor kan een ieder zich
melden bij een bestuurslid of via de website.
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Figuur: Organogram met commissies

3.

Educatie

“Lees!, in de naam van uw heer, de schepper” waren de eerste woorden waarmee de openbaring werd
geopend. In een overlevering van de profeet  ﷺzegt hij “kennis opdoen is een plicht voor iedere moslim”.
Naast deze vers zijn er in de Koran en de Soennah talloze gelijksoortige openbaringen waarin kennis
vergaren tot de verplichte zaken behoort.
Al-Fath ziet educatie al een van haar kerntaken. Educatie geldt voor eenieder, maar in het bijzonder voor
jongeren, Onze jongeren zijn onze toekomst. Daarom voorziet Al-Fath in verschillende educatieve
activiteiten. De activiteiten worden door de onderwijscommissie vormgegeven.

3.2

Islamitisch onderwijs (cursussen, workshops en trainingen)

Een van de primaire doelen van de Al-Fath is de kennis over de islam te vergroten binnen haar
gemeenschap. Dit wordt naast de dagelijkse gebeden ook aangeboden via islamitische scholing. Al-Fath
biedt verschillende cursussen, workshops en trainingen aan om de kennis over de Islam te verbreden.

3.3

Overig onderwijs

Naast het vergroten van de kennis over de islam, staat Al-Fath ook voor het bevorderen van integratie,
emancipatie en participatie. Hiervoor is het van wezenlijk belang dat mensen actief mee kunnen doen.
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Onderwijs is een essentiële bouwsteen voor de toekomst. Onderwijs helpt mensen onafhankelijker en
weerbaarder te worden. Al-Fath biedt onderwijsondersteunende activiteiten aan haar leden.

3.4

Huiswerkbegeleiding

Samen met leden van de gemeenschap trachten wij de ongelijkheid in het onderwijs zo klein mogelijk te
houden. Voor kinderen die moeite hebben op school of extra ondersteuning nodig hebben, biedt Al-Fath
huiswerkbegeleiding aan. Tijdens de huiswerkbegeleiding worden jongeren geholpen met het huiswerk,
begeleidt in de keuze van een vervolgopleiding en worden ze gemotiveerd om (door) te studeren.

4.

Ondersteunende activiteiten

Zoals we eerder al hebben aangegeven, vindt Al-Fath het belangrijk dat integratie, emancipatie en
participatie voor de gehele gemeenschap wordt bevorderd. Om hieraan een bijdrage te leveren,
organiseert Al-Fath meerdere maatschappelijke, sociaal-culturele en sportieve activiteiten.

4.1

Maatschappelijke activiteiten

Om een bijdrage te leveren aan de samenleving organiseert Al-Fath verschillende activiteiten. Zo worden
er bijvoorbeeld (thema-)bijeenkomsten op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid, onderwijs en zorg
georganiseerd, inloopavonden voor jongeren en inzamelacties voor behoevigen en arme gezinnen. De
commissies bepaalt de activiteiten die georganiseerd (gaan) worden.
Al Fath verzorgt ook de wassing van overledenen. De wassing van de overlede vindt plaats in de moskee
zelf. Het wassen gebeurt door de imam met hulp van de personen van de moskee. Indien de imam niet
beschikbaar is, dan dient de overledene door familieleden te worden gewassen.

4.2

Sociaal culturele activiteiten

Sociaal-culturele activiteiten zijn activiteiten die bijdragen aan de ontplooiing van volwassenen en hun
maatschappelijke participatie. Al-Fath vindt het belangrijk dat zij als vereniging hier een bijdrage aan levert
voor haar gemeenschap en voor kwetsbare groepen in Dordrecht. Zo worden er verschillende activiteiten
georganiseerd. Een aantal voorbeelden van deze activiteiten zijn: ziekenbezoek, iftarmaaltijden tijdens de
ramadan, excursies, open dagen voor mensen buiten de gemeenschap en verschillende buurtactiviteiten.
Deze activiteiten worden georganiseerd door onze vrijwilligers en door samenwerkingen aan te gaan met
andere sociaal maatschappelijk betrokken organisaties in Dordrecht en omstreken.
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5.

Financiele prognose 2020

De onderstaand financiele prognose voor 2020, geeft een goed beeld van de inkomsten en uitgaven van
de stichting.
De uitgaven hebben vooral betrekking op de loonkosten voor de Imam, de kosten rondom het pand, en
adminstrieve zaken zoals verzekeringen en belasting. De inkomsten komen volledig uit de gemeenschap.
Winst & verlies 2020
Code
4000
4080
4110
4120
4130
4190
4199
4200
4210
4230
4290
4500
4700
4750
4780
4811
5510
6000
7100
8000
8010
8020
8030
8200

Omschrijving
Loonkosten imam
Kantinekosten
Onderhoud pand
Gas, water en elctra
Gemeentelijke heffingen
Overige huisvestingskosten
Kleine inventaris
Brandstof auto
Wegenbelasting
Onderhoud auto
Overige autokosten
Contributies en abonnementen
Kantoorbenodigdheden
Telefoon en fax
Website en automatisering
Verzekeringen
Bankkosten
Uitgaande giften
Inkopen eten/drinken
Contributies contant
Contributies/giften via bank
Donaties anoniem/contant
Donaties/giften festiviteiten
Opbrengst verkopen
Saldo

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Verlies
24.999
1.137
2.294
38.628
575
4.299
1.000
1.065
1.000
334
209
500
668
457
8.896
583
96

Winst

€
€
€
€
€
€

86.739,53
1.978

60.000
23.718
5.000
88.717,55

EINDE DOCUMENT
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