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Voorwoord 
 

ِحيِم  ِن الرَّ ـٰ ْحَم ـِه الرَّ
َّ
 ِبْسِم الل

In de Naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. 
 

Met de wil van Allah Subḥānahu wa ta'alā is het jaar 2019 goed en positief afgesloten. In dat jaar zijn 

er op de de twee belangrijkste punten uit het beleid doorgepakt, te weten het professionaliseren van 

de vereniging en het verder ontwikkelen van het onderwijscurriculum. Veel aandacht is besteed aan 

het werven van vrijwilligers en commissieleden. Verder zijn taken en bevoegdheden onder de 

commissies en bestuursleden beter verdeeld. Wat het onderwijs betreft, is er naast de diverse 

studiedagen die zijn georganiseerd voor de betrokken docenten en vrijwilligers ook een digitalisering 

geweest. Zo is er onderwijssoftware aangeschaft die actief wordt gebruikt als onderdeel van de 

Arabische onderwijsprogramma’s voor kinderen. Voor de leerlingenadministratie zijn in 2019 grote 

stappen gezet in het digitaliseren van het onderwijssysteem door verder af te stappen van Excel-

lijsten. Ook is er een start gemaakt met het aanbieden van modulair onderwijs. Op deze punten zal 

actief worden doorgepakt in 2020.  

 

Focus heeft ook gelegen op het realiseren (deels gerealiseerd in 2019) van de begeleiding van 

docenten op het gebied van pedagogie, maar ook is gestart met de voorbereidingen voor het 

verbeteren van het onderwijzen en het aanvullen van de lessen met bijvoorbeeld theaterstukken en 

Anasheed. In 2019 is er ook veel aandacht geschonken aan activiteiten met betrekking tot actief 

burgerschap. ICCLR is duidelijk zichtbaar geweest tijdens bijvoorbeeld de avondvierdaagse.  

 

In 2019 is de schuur op het eigen parkeerterrein gerealiseerd. Hiermee is extra opslagruimte 

gecreëerd. Andere gerealiseerde projecten in 2019 zijn bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen. 

Duurzaamheid en klimaat zijn vanuit Islamitisch oogpunt belangrijke thema’s. Dit zijn dan ook 

onderwerpen waar het ICCLR zich voor inzet. De realisatie van 76 zonnepanelen is hier een mooi 

voorbeeld van. Om nog meer bewustzijn onder de gemeenschap te creëren als het gaat om 

duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als gemeenschap daarin, is afgelopen Ramadan 

overgestapt op een plasticvrij beleid op het gebied van waterconsumptie. Leden werden als 

onderdeel hiervan aangespoord om eigen navulflesjes te gebruiken in de moskee. Duurzaamheid 

gaat ook in de komende jaren meer aandacht krijgen.    

 

Zoals vermeld in het beleidsplan voor de periode 2020-2025 gaan we in de komende vijf jaar meer 

focus leggen op bovengenoemde drie onderdelen: het professionaliseren van de vereniging, hetb 

verder ontwikkelen van het onderwijscurriculum en actief burgerschap.  
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Al met al kunnen we spreken van een goed jaar. Er is veel georganiseerd voor alle leden en 

betrokkenen bij ICCLR. Aan de externe relaties is ook veel aandacht besteed. Er werd met 

verschillende stakeholders samengewerkt, te weten SMUO (Samewerking Moskeeën Utrecht & 

Omgeving), Platform Moskeeën Utrecht, de gemeente Utrecht, het Wijkbureau, Politie en scholen. Er 

zijn verschillende thema’s en onderwerpen besproken en aangepakt zoals, veiligheid van moskeeën, 

leefbaarheid in Utrecht, diverse moskeerondleidingen gerealiseerd voor scholen en andere 

organisaties. Met onze stakeholders proberen wij korte lijnen te houden en waar nodig elkaar 

versterken en gezamenlijk anticiperen. 

 

Door de prachtige activiteiten die georganiseerd zijn en de samenwerking met de juiste stakeholders 

heeft ICCLR een belangrijke positie in Leidsche Rijn, Utrecht en ver daarbuiten. Deze positie wordt in 

de komende jaren verder verstevigd.  

 

Rest mij alleen onze vrijwilligers, djama3a, en eenieder die heeft bijgedragen aan het realiseren en 

behouden van het Islamitisch Cultureel Centrum te bedanken. Moge Allah (Subḥānahu wa ta'alā) hen 

het paradijs doen betreden. 

 

De voorzitter,  

A. El Yandouzi  
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Vereniging 
De vereniging is opgericht op 18 april 2013 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-

Nederland, Postbus 48 te 3500 AA Utrecht onder dossiernummer 57759901. 

 

Doelstelling 
De doelstelling van ICCLR wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven: 

 het beheren en exploiteren van een Moskee/Islamitisch Centrum, alsmede het bevorderen 

van integratie, emancipatie en participatie van haar leden in de maatschappij; 

 het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband of 

daartoe bevorderlijk kunnen zijn; 

 de Vereniging beoogt niet het maken van winst; zij tracht dit doel onder meer te bereiken 

door: het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, maatschappelijke en religieuze 

activiteiten. 

Bestuur 
Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogte vijf (5) natuurlijke personen,  die uit hun 

midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. De bestuursleden worden 

door de algemene ledenvergadering (ALV) benoemd uit de leden van de vereniging. Bestuursleden 

worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan 

de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden 

treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend 

bestuurslid is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. 

ANBI status 
ICCLR heeft direct na haar oprichting de ANBI status (algemeen nut beogende instelling) bij de 

belastingdienst aangevraagd. Deze status is inmiddels verkregen. Door het verkrijgen van de ANBI-

status zijn giften fiscaal aftrekbaar. Per 1 januari 2014 zijn er nieuwe voorwaarden voor het 

verkrijgen en behouden van de ANBI-status van kracht geworden. De vereniging heeft haar gegevens 

op haar eigen website (www.icclr.nl) openbaar gemaakt. Daarmee voldoet de vereniging aan haar 

publicatieverplichtingen richting de Belastingdienst.  

Donaties en contributies 
De betaling van donaties en contributies zijn volgens verwachting. Daarmee kan de vereniging haar 

continuïteit waarborgen. Het bestuur verwacht met de wil van Allah Subḥānahu wa ta'alā dat de 

betaling van donaties en contributies zich voortzet in de toekomst. Het doen van verstrekkingen en 

de te genereren publiciteit daaromheen werkt als een hefboom richting potentiele donateurs. Zo kan 

de vereniging verder haar bestaan garanderen, haar activiteiten verder ontplooien en haar leden en 

bezoekers van dienst zijn. 
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Activiteitenplan 2020 
Zoals in het beleidsplan 2020-2025 staat omschreven, gaan we de aankomende vijf jaar hard werken 

om ICCLR verder te professionaliseren, het onderwijs en actief burgerschap verder te ontwikkelen. 

 

Bestuur: 

In 2020 zullen bestuursverkiezingen plaatsvinden. Het aantal bestuursleden zal teruggebracht 

worden van 6 naar 5, zoals statutair bepaald. De volgende functies staan vacant en zullen in shaa 

Allah vervuld worden: 

- Voorzitter; 

- Algemeen lid met als portefeuille onderwijs; 

- Algemeen lid met als portefeuille bedrijfsvoering. 

 

Commissies, commissieleiders en portefeuillehouders: 

Wij vinden het terecht dat vrijwilligers ‘het cement’ van de samenleving worden genoemd. Als ze er 

allemaal ineens mee zouden ophouden, zou ICCLR behoorlijk ontwricht raken. Onze dank gaat uit 

naar alle commissieleden en vrijwilligers binnen ICCLR. Jazakoem Lah. De vereniging beschikt op dit 

moment over solide en stevige commissies, commissieleden en vrijwilligers. De vereniging gaat de 

commissies in 2020 verder proberen te professionaliseren en de werkprocessen optimaliseren.  

 

Alle activiteiten die ICCLR (mede) organiseert, vinden plaats binnen de kaders van de Islam. Ook 

hecht ICCLR veel waarde aan een goede verstandhouding met de leden, buren en burgers van 

Utrecht. Tevens voelt zij zich verantwoordelijk voor sociaal-maatschappelijke aangelegenheden en 

zet zij zich graag in voor een vreedzame maatschappij.  

 

Uitvaartzorg ICCLR: 

In 2020 zal een apart ALV komen om de uitvaartzorg binnen ICCLR te bespreken. Dit heeft de volle 

aandacht van het bestuur en de commissie. Tijdens deze ALV zullen de details met onze leden verder 

besproken worden. 

Continuiteit  
Het bestaansrecht van het ICCLR is te danken aan de financiële betrokkenheid van haar leden. 

Uitgaande van een weerstandvermogen van minimaal € 50.000,- dat ICCLR dient aan te houden, en 

constaterende dat de groei van het ledenbestand toeneemt en gezonde kasstromen uit hoofde van 

de contributies en donaties, de bestaande beheersing rondom investeringen en grote uitgaven, 

kunnen wij concluderen dat de continuïteit van het ICCLR gewaarborgd is. 
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Grondslagen voor de financiële verslaggeving 
Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld op basis van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

organisaties zonder winststreven, zoals vastgelegd in de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor 

organisaties-zonder winststreven (RJ 640). 

 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders 

wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Verder wordt in 

beginsel het kasstelsel gehanteerd. 

 

Grondslagen voor de balanswaardering 
Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op de materiële vaste activa 

wordt niet afgeschreven. Enkel de registergoederen worden geactiveerd. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders 

vermeld, ter vrije beschikking van ICCLR. Het betreffen de directe opeisbare vorderingen op 

kredietinstellingen en kasmiddelen. 

 

Overige activa en passiva 

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Voorzieningen 

Onder de voorzieningen wordt de voorziening ‘groot onderhoud’ gepresenteerd. Tenzij anders 

aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de nominale waarde. Toevoeging aan de 

voorziening windt plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks 

plaats ten laste van de voorzieningen. 

 

Grondslagen voor resultaatbepaling 
Algemeen 

Voor de baten en lasten wordt het kasstelsel gehanteerd. Baten en lasten worden toegekend aan het 

jaar waarin zijn ontvangen zijn. 

 

Financiële baten en lasten 

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-

opbrengsten en-kosten van uitgaven en ontvangen leningen en tegoeden. 
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Balans per 31 december 2019

31-dec-19 31-dec-18

ACTIVA

Vaste activa

Grond 418.528€    418.528€    

Gebouwen  2.380.076€  2.380.076€  

Vlottende activa

Liquide middelen 164.351€    95.672€     

Totaal activa 2.962.955€  2.894.275€  

PASSIVA

Eigen Vermogen 2.917.955€  2.874.275€  

Voorzieningen 45.000€     20.000€     

Totaal passiva 2.962.955€  2.894.275€  

2019 2018

BATEN

Lidmaatschap en donaties 72.250€   35.088€   

Chart 84.141€   73.120€   

Uitvaart -€      1.150€    

Inzameling schuur & Luifel -€      35.086€   

Inzameling zonnepanelen 47.554€   -€      

Totaal baten 203.945€  144.444€  

LASTEN

Personeelslasten 47.702€   32.823€   

Huisvestingslasten 45.812€   50.332€   

Overige lasten 21.076€   25.437€   

Uitvaart -€      3.510€    

Uitgaven zonnepanelen 25.676€   -€      

Totaal lasten 140.266€  112.102€  

Saldo baten en lasten 63.679€   32.342€   

Staat van baten & lasten over 2019


