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“transparantie
betekent
vertrouwen
hebben in de
besluitvorming en
uitvoering van het
overeengekomen
beleid”

Aan onze donateurs en sponsoren
Strategisch beleid
Stichting Al Islah is gebouwd mede door de steun en bijdrage van onze geliefde
broeders/zusters, die ons een warm hart toedragen. Zij hebben het voor ons financieel
mogelijk gemaakt om dit initiatief op te zetten. Waardoor onze kinderen de kans hebben om
Islamitisch onderwijs te genieten in combinatie met regulier onderwijs. Door het vertrouwen
en de ondersteuning van moskeeën, Islamitische organisaties, ondernemers en individuele
donateurs zijn de schulden van de aanschaf van het gebouw en de financiering van deze
stichting de afgelopen jaren bekostigd. Na viertien jaar zijn we altijd nog bezig om de
stichting financieel onafhankelijk te maken. Dit willen we bereiken d.m.v. een fonds op te
zetten die het geld genereert om dit instituut te voorzien van de benodigde gelden om
gezond en onafhankelijk te functioneren.

Financieel beleid
Dankzij een team fondswervers worden de budgettekorten gedekt via verzamelacties in
moskeeën, nieuwe donateurs en sponsoren werven, machtigingen verspreiden van “word
een vriend van de Koran” en geldboxen bij winkeliers en bedrijven te plaatsen om zodanig
de jaarlijks begroting op orde te hebben en de resterende schulden af te lossen. De
verzamelde gelden worden conform de voorschriften van het bestuur besteed.

Visie
Door middel van de vergaring van kennis en spiritualisme de gemeenschap dienen op een
manier die integratie binnen de Nederlandse samenleving bevordert en leidt tot wederzijds
respect en begrip. Om daadkrachtiger te zijn als organisatie moet het financiële beleid
verantwoord en transparant zijn.

Vooruit kijken
Met het oog op de algehele visie van de stichting, zal Al Islah zelf voorzien in haar inkomen
en daarmee financieel onafhankelijk zijn. Stichting Al Islah zal een voorbeeld zijn op dit
gebied voor andere islamitische instellingen.

Financieel overzicht
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Financieel overzicht
Hieronder treft u een financieel overzicht van inkomsten en uitgaven van de stichting voor
het boekhoud jaar 2013.

Uitgaven

Inkomsten

Huisvesting

Machtigingen

Kantoor

Moskeeën
Aflossing
schulden

Collegegeld

Salarissen

Donaties
Reiskosten

Algemeen

Overzicht financiële situatie
Passiva:
•

Langlopende schulden

€ 55.593,80

•

Eigen vermogen

€ 70.802,11

•

Voorziening groot onderhoud

€ 40.000,-

Overzicht inkomsten en uitgaven over 2013
Beschrijving

Inkomsten

Liquide middelen

€ 19.957,96

Uitgaven

Salarissen

€ 109.412,50

Huisvesting

€ 137.747,26
€ 2.144,04

Kantoorkosten
Algemene kosten

€ 16.237,09

Aflossing schuld

€ 33.805,00

Donaties en Moskeeën
Collegegeld

€ 196.445,69
€ 40.040,00

Machtigingen

€ 113.704,35

Totalen

€ 350.190,04

€ 299.345,89

Financieel overzicht
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Verhouding van Inkomsten

Inkomsten

33%
56%
11%

Donaties

Collegegeld

Machtigingen

Verhouding van Uitgaven

Uitgaven
11%
5%
1%

37%

46%

Salarissen

Huisvesting

Algemene kosten

Aflossing schuld

Kantoorkosten

Bedrijfsgegevens
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Bedrijfsgegevens
Stichting Al Islah
Ampsenseweg 8
7241 NB
Tel 0573-280198
Fax 0573-280199
www.alislah.nl

