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1. Missie/visie 

 

1.1. Oprichting 
 

Stichting Miesbahoel Islam is opgericht bij notariskantoor Sissing & Ten Kate.  
 
Het fundamentele geloofsartikel van de Islam ligt ten grondslag aan het bestaan van de stichting: 
“Laa Ielaaha Iel Lal Laahoe Moehammadoer Rasoel Oel Laah (S.A.W). Iedere moslim is welkom om de 
Islam volgens deze denkwijze te praktiseren. 
 
Bij de kvk is de stichting geregistreerd onder kvk-nummer 05063958. 
Bij de belastingdienst is de stichting geregistreerd onder het fiscale nummer 8135.96.403. 
 
De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Dit 
houdt in dat de stichting zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Tevens betekent dit 
dat de stichting geen winstoogmerk heeft. 

 

 

1.2. Doelstelling 

 

De stichting heeft meerdere doelstellingen opgenomen in haar statuten, zodat er uitgebreid en 
volledig gehandeld kan worden op veranderingen in de maatschappij. 
 

1. Beleven van de Islam als een levenswijze waarin culturele, maatschappelijke, godsdienstige 
en andere aspecten als een geheel beschouwd worden en de samenbindende factor vormen 
van zowel het persoonlijke als het maatschappelijke leven van moslims 

2. Het helpen tot stand brengen van een samenleving waarin in Nederland verblijvende 
moslims specifiek en waar mogelijk moslims in het algemeen een gelijkwaardige plaats en 
volwaardige ontplooiingskansen hebben. 

3. Introduceren en bevorderen van de Islam in Nederland en daarbuiten in het kader van het 
welzijn van moslims. 

4. De leer van de Qur’aan en de Soennah in de Islamitische Gemeenschap doen accepteren die 
in het teken staat van identiteitsvorming, positiebepaling en integratie in de Nederlandse 
samenleving. 

5. Stichten en beheren van een Islamitisch centrum, dat onder andere zal dienen als moskee, 
religieuze school, ontmoetingsplaats. 

6. Geven van voorlichting over de Islam. 
7. Ontwikkelen van activiteiten ten einde Islamitische monumenten en heilige plaatsen 

(waaronder moskeeën en begraafplaatsen) te realiseren, onderhouden en beschermen. 
8. Adviseren en mede ontwikkelen van beleid met de regering, overheden en autoriteiten 

inzake moslims. 
9. Ondersteunen van groepen en organisaties van moslims in samenwerking met plaatselijke 

organisaties en instellingen. 
10. Realiseren van steunpunten ten behoeve van sociale- en welzijnsbelangen van moslims. 
11. Creëren van mogelijkheden voor vrouwen, jongeren en ouderen om zich te ontplooien ten 

einde op een gelijkwaardige en evenredige wijze in de Nederlandse samenleving te 
participeren. 
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12. Bevorderen van het vieren van Islamitische feestdagen zoals Eid ul Fitr, Eid ul Adha, Milaad 
un Nabie etc. 

 

 

 

1.3 Strategie 

 

 
Onderstaande punten zullen helpen bij het behalen van bovenstaande doelen. 
 

1. De stichting fungeert als een landelijke identiteitsorganisatie en steunpunt ten behoeve van 
moslims. 

2. De stichting stelt beroepskrachten aan om regelmatig overleg te bevorderen met het veld 
teneinde de doelstellingen ten uitvoer te kunnen brengen. 

3. De stichting stelt zich in verbinding met overheden, instellingen, organisaties, colleges, 
autoriteiten en andere personen. 

4. Uitgeven van informatiebladen, pamfletten en geschriften. 
5. De stichting maakt gebruik van de mogelijkheden van (sociale) media. 
6. Het organiseren van studiebijeenkomsten en het verrichten van studies over de leer van de 

Islam en andere relevante onderwerpen die voor het bereiken van het gestelde doel van 
belang kunnen zijn. 

7. Het adviseren van organisaties en instellingen die moslims maatschappelijk en educatief 
begeleiden. 

8. Het zelfstandig en/of in samenwerking met andere organisaties streven naar beïnvloeding 
van het overheidsbeleid dat direct of indirect bevorderlijk kan zijn voor de doelen van de 
stichting. 

9. Pleitbezorging, waaronder wordt verstaan het in contact treden met overheden, instanties 
en maatschappelijke organisaties en het opkomen voor de belangen van moslims, het 
bevorderen van de toegankelijkheid en toerusting van voor autochtonen beschikbare 
voorzieningen voor moslims, alsmede het verlenen van steun aan moslims, die al dan niet in 
georganiseerd verband zelf hun belangen bij overheden, instanties en maatschappelijk 
organisaties bepleiten. 

10. Bevorderen en eventueel zelf ter hand nemen van alle andere activiteiten die op plaatselijk 
en landelijk niveau niet kunne worden behartigd door een daartoe adequaat uitgerust 
organisatie. 

11. Onderhouden van contacten en samenwerken met internationale en in het buitenland 
werkzame organisaties, als bijdrage aan de vorming van een multiculturele samenleving. 

12. Begeleiding, waaronder wordt verstaan het verlenen van steun bij introductie, kadervorming 
en het in praktijk brengen van methoden, werkinhouden, en werkvormen, alsmede bij 
veranderings- en samenwerkingsprocessen vanuit haar eigen belevingswereld. 

13. Aanwenden van alle wettige middelen die voor de doelen van de stichting bevorderlijk zijn, 
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2. Activiteiten van de organisatie 

 

 

De georganiseerde activiteiten van de stichting zijn voor iedereen toegankelijk. Voor de aanvang van 
niet-dagelijkse activiteiten zal dit tzt worden aangekondigd. 
 

- Dagelijkse gebeden (vijfmaal per dag) 
- Arabische lessen voor kinderen (iedere zondag, in overleg ook op andere dagen). Voor 

volwassenen zijn lessen dagelijks mogelijk in overleg met de imam 
- Halqa-e-Zikr* (donderdagavond) 
- Lezingen 
- Ontvasten Ramadan en Ramadangebeden (Taraweeh) 
- Bijeenkomsten voor Islamitische feestdagen 
- Overlijdensgevallen behandelen (opbaring, gebed, ghusl etc) 
- Vlees verwerken van het offerfeest (schoonmaken, in stukjes snijden, verpakken en uitdelen) 
- Afbouw moskee (minaret, betegeling grond rondom de moskee) 

 
*  Halqa-e-zikr is een activiteit waarin deelnemers zich zittend in een cirkel verzamelen, waarna Zikr-e-Qalbi (herinnering 
aan Allah vanuit het hart) wordt uitgevoerd. Voornamelijk gebeurt dit verbaal (Zikr-e-Lisani).  
 
 

3. Toekomst 

 

 
De stichting Miesbahoel Islam is officieel in 1999 opgericht. Sindsdien zijn er allerlei werkzaamheden 
verricht om Masdjied-e-Awliya tot stand te brengen. Dit is een proces vol tegenslagen geweest, maar 
het resultaat staat er.  
De resterende fases van de afbouw van de moskee behelzen het realiseren van de minaret en het 
betegelen van de grond rondom de moskee. 
Komende tijd zal een start worden gemaakt met het organiseren en tot uitvoer brengen van dit 
proces.  
 
Ook is de stichting voortdurend op zoek naar mogelijkheden om te verduurzamen. Op het dak van de 
moskee zijn hierom zonnepanelen geplaatst. Tevens zullen binnenkort de voor- en nadelen worden 
afgewogen om een warmtepomp te installeren.  
 
Daarnaast zal de stichting ook toekomstige mogelijkheden onderzoeken om mee te bewegen met 
technologische ontwikkelingen. Ook zal er in de verdere toekomst worden gekeken naar eventuele 
uitbreidingen van de moskee. 
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4. Bestuur 

 

 

Het bestuur bestaat uit minstens vijf leden. Statutair is vastgelegd dat het bestuur minimaal vier keer 
per jaar bijeenkomt om te vergaderen over de gang van zaken. De bestuursleden overleggen 
onderling om vaker bijeen te komen, en komen bij elkaar wanneer dit noodzakelijk is (bijv. het niet 
nakomen van afspraken of het reageren op gebeurtenissen). 
 
Voorzitter:   dhr M.C. Goelab 
Penningmeester: dhr F.M.S. Imamdi 
Penningmeester: dhr. M.T. Goelab 
Secretaris:   dhr. M.S. Sakoer 
Secretaris:  dhr M.N. Goelab 
 
Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.  
Tevens zijn de bestuurders gezamenlijk bevoegd. Dit betekent dat minimaal twee bestuurders nodig 
zijn om beslissingen uit te voeren, contracten af te sluiten etc. 
 

5. Financiën  

 

5.1.  Beheer en besteding van het vermogen 
 

Beheer van het vermogen vindt plaats door het bijhouden van de administratie daarvan. Hierin zijn 
de kosten en baten terug te vinden van de stichting. 
 
Er wordt gebruikgemaakt van een Nederlandse bankrekening. De intentie is om het vermogen zo 
veel mogelijk digitaal te beheren.  
 
Het vermogen wordt uitsluitend gebruikt voor het beheer/onderhoud van de moskee en het 
bouwen/uitbreiden van de moskee. Onder beheer worden gas/water/licht, verzekeringen etc. 
verstaan. Onderhoud behelst het implementeren van profijtelijke technieken, vernieuwen 
verouderde/beschadigde apparatuur, aanschaf schoonmaakmiddelen etc. 
  

5.2.  Het werven van gelden  

 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door donaties. Deze donaties vinden op maandelijkse 
basis plaats via automatische incasso.  
 
Indien er aanzienlijke bedragen noodzakelijk zijn (zoals bij het verrichten van bouwwerkzaamheden) 
wordt dit aangekondigd via (sociale) media en door aankondigingen tijdens gebeden. Collectes 
worden voornamelijk uitgevoerd via Tikkie.  
 
De stichting vraagt geen contributie van haar leden. Iedere moslim is welkom om gebruik te maken 
van de diensten die de stichting aanbiedt. Contributie vragen zou betekenen dat dat een voorwaarde 
zou zijn om deel te mogen nemen aan (bepaalde) activiteiten.  
 
Er wordt echter wel beroep gedaan op het gezonde verstand van moskeegangers. Voor het in stand 
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houden van de stichting moeten kosten worden gemaakt. Daarom wordt verwacht dat mensen 
blijven doneren om in deze opzet te kunnen blijven voldoen. 
 


