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Voorwoord

َّ
َّ الر ْح َم ٰـن
َّ الل ِـه
الر ِح ِيم
ِب ْس ِم
ِ
In de Naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

ICCLR toont zich als een veerkrachtige vereniging, met vrijwilligers die zich ondanks de uitdagende
omstandigheden volledig blijven inzetten voor de gemeenschap en zonder aarzeling hun
verantwoordelijkheid nemen.
Het coronavirus heeft de hele wereld in zijn greep. De pandemie grijpt hard in, ook op ons dagelijks
leven en ons dagelijkse bezigheden binnen ICCLR. Maar desondanks, zijn wij Alhamdolillah erin
geslaagd om zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan in 2021. Door tijdig de juiste
coronamaatregelen te treffen, zijn de belangrijkste ICCLR-activiteiten waaronder onderwijs,
religieuze bijenkomsten en de gebeden in goede banen verlopen. Onze dank gaat in eerste instantie
uit naar Allah (swt) en naar alle vrijwilligers en moskeebezoekers die dit mogelijk hebben gemaakt.
Zoals uit dit jaarverslag blijkt, zijn in 2021 de volgende activiteiten gerealiseerd:
- In de laatste twee weken van de maand Ramadan hebben wij de taraweeh-gebeden alsnog
gezamenlijk kunnen bidden. Het gevoel van saamhorigheid en broederschap tijdens de Ramadan
hebben wij na een jaar weer kunnen beleven.
- Er is een lessenreeks gegeven door ustaadh Mohamed Akkouh met als titel ‘De hedendaagse
uitdagingen van de moslim’. Dit soort lessen zullen in shaa Allah in 2022 voortgezet worden.
- Er zijn diverse inzamelingen gedaan voor de voedselbank ‘Voedselpakketten uit het Hart’.
- Verschillende moskeeën uit binnen- en buitenland hebben bij ICCLR geld ingezameld voor de
bouw van moskeeën, in het bijzonder nieuw te bouwen moskeeën in de nabije gelegen steden.
- In 2021 zijn de wachtlijsten voor sommige onderwijsprogramma’s volledig weggewerkt door de
invoering van het nieuwe toelatingsbeleid (voorwaarde lidmaatschap ouder)
- In het onderwijsprogramma is het thematisch werken geïntroduceerd, waarbij op basis van
thema’s invulling wordt gegeven aan de onderwijsprogramma’s.
- In de onderwijscommissie heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden, waarbij nieuwe
commissieleden zijn aangesteld.
- Ter afsluiting van het onderwijsjaar is er ondanks de coronamaatregelen een onderwijsuitje
georganiseerd naar Bobbejaanland voor alle leerlingen.
- Er is door verschillende moskeeën uit Utrecht samengewerkt ten behoeve van de realisatie van
een islamitische begraafplaats in Utrecht te waarborgen. In december 2021 kwam het Utrechtse
College met een raadsvoorstel waarin is opgenomen dat de gemeente heeft gekozen voor de
moskeeën voor verdere realisatie van de begraafplaats. Verwacht wordt dat op 3 februari 2022
de raad met een definitief besluit gaat komen.
- De vacature met betrekking tot het algemene bestuurslid met als portefeuillehouderschap
Onderwijs is vervuld. Onze broeder Hakeem Lagmouch is het nieuwe bestuurslid geworden.
- Het beleid rondom de coronamaatregelen heeft ook heel veel impact gehad op het bestuur,
commissies en vrijwilligers.
Afsluitend voor wat betreft dit voorwoord wil ik onze vrijwilligers, onze gemeenschap en eenieder
die heeft bijgedragen aan het realiseren en behouden van het Islamitisch Cultureel Centrum (ICCLR)
bedanken. Moge Allah (Subḥānahu wa ta'alā) hen de hoogste rang in het paradijs schenken.

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 MiddenNederland, 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 hoogste vijf (5) natuurlijke personen, die uit hun
midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. De bestuursleden worden
door de ALV benoemd uit de leden van de vereniging. Bestuursleden worden benoemd voor een
periode van maximaal vier (4) jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee
(2) opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een
bestaand rooster.

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 ANBIstatus 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 gezien de actuele situatie rondom
de coronapandemie. Ondanks deze situatie is de vereniging in staat geweest haar continuïteit te
waarborgen. Het bestuur verwacht met de wil van Allah Subḥānahu wa ta'alā dat de betalingen van
donaties en contributies zich voortzet in de toekomst. Zo kan de vereniging verder haar bestaan
garanderen, haar activiteiten verder ontplooien en haar leden en bezoekers van dienst zijn.

Activiteitenplan 2022
Zoals in het beleidsplan 2020-2025 staat omschreven, werken we in deze periode hard om ICCLR
verder te professionaliseren, het onderwijs en actief burgerschap verder te ontwikkelen.
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Bestuur:
In 2021 hebben wij twee nieuwe bestuursleden verwelkomd. Deze bestuursleden zijn de
penningsmeester en algemene bestuurslid met als portefeuille onderwijs. Het bestuur bestaat
sindsdien uit de volgende personen:
Abdelkader el Yandouzi
: Voorzitter
Mohamed Bouzid
: Secretaris
Karim Skori
: Penningmeester
Hakeem Lagmouch
: Bestuurslid/portefeuillehouder onderwijs
Bachir Ayachi
: Bestuurslid/portefeuillehouder bedrijfsvoering
Commissies, commissieleiders en portefeuillehouders:
Wij vinden het terecht dat vrijwilligers ‘het cement’ van de samenleving worden genoemd. Als ze er
allemaal mee zouden ophouden, zou ICCLR behoorlijk ontwricht raken. Onze dankbaarheid gaat
daarom uit naar alle commissieleden en vrijwilligers binnen ICCLR. Jazakoem Lah. Onze vereniging
beschikt op dit moment over verschillende commissies, commissieleden en vrijwilligers. Omdat de
nadruk bij veel van de commissies ligt op de instandhouding (het beheer) ervan, loopt ICCLR het
risico op de lange termijn achter te raken op ontwikkelingen binnen de vakgebieden van de
commissies. Dit resulteert in een kwaliteitsvermindering binnen de activiteiten die door de
commissies georganiseerd worden. De lange termijn doelstellingen van ICCLR lopen hiermee het
gevaar niet behaald te kunnen worden. Ondanks dat de gemeenschap binnen ICCLR een relatief hoog
percentage jongeren en/of hoogopgeleiden kent, is het binden van deze doelgroep aan de
commissies binnen ICCLR erg lastig. De vereniging blijft verder werken aan het professionaliseren van
de commissies, werkprocessen en vrijwilligers.
ICCLR hecht veel waarde aan een goede verstandhouding met de leden, moskeebezoekers, buren en
burgers van Utrecht. Tevens voelt ICCLR zich verantwoordelijk voor sociaal-maatschappelijke
aangelegenheden en zet ICCLR zich graag in voor een vreedzame maatschappij. De activiteiten die
ICCLR organiseert zijn hier dan ook primair op (in)gericht.

Continuïteit
Het bestaansrecht van het ICCLR is te danken aan de betrokkenheid van haar leden, zowel financieel
als in tijd en kwaliteit die vrijwilligers stoppen in ICCLR. Financieel wordt uitgegaan van twee
aspecten. Enerzijds wordt een weerstandvermogen gehanteerd van minimaal € 75.000,- dat ICCLR
dient aan te houden. Daarnaast is het voor de continuïteit ook belangrijk dat er voldoende
voorzieningen worden aangehouden voor het meerjarig onderhoud. Dit bedrag wordt bepaald op
basis van de MOP (meerjarenonderhoudsplan). De financiële middelen van ICCLR zijn op beide
onderwerpen toereikend, waardoor de continuïteit is gewaarborgd. Gezien de beleidswijziging in
2021 is een duidelijke groei zichtbaar in het ledenbestand. Dit is samen met gezonde kasstromen uit
hoofde van de contributies en donaties randvoorwaardelijk om de continuïteit ook op de lange
termijn te waarborgen.
Met betrekking tot de betrokkenheid van vrijwilligers zien wij nog steeds een afname. Dit is met
name terug te zien in rollen waarin proactieve inzet en eigenaarschap/leiderschap wordt gevraagd
voor de inrichting en ontwikkeling van de verschillende aandachtsgebieden (zie Beleidsplan 20202025), waardoor het realiseren van de doelen van ICCLR in gevaar komt. Dit brengt de continuïteit
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van ICCLR op de lange termijn in gevaar en vertraagt nu al de realisatie van de doelen. In de
uitvoering zelf zien we Alhamdolillah voldoende betrokkenheid.
In vergelijking met 2020 waarin een afname zichtbaar was in het aantal moskeebezoekers als gevolg
van de coronapandemie, zien we Alhamdolillah in 2021 weer een toename. Het aantal bezoekers is
echter nog niet op het oude niveau van voor de pandemie. Op de lange termijn kan dit een negatief
effect hebben op het aantal leden en daarmee de continuïteit van ICCLR. Mensen uit de
gemeenschap vinden andere vormen om hun religie te belijden. Het neveneffect hiervan is dat het
bestaansrecht van ICCLR in het geding komt.
Tenslotte voorzien we ook in het algemeen een schaarste in geschikte imams in Nederland.
Nederland kent helaas nog geen erkenning voor de functie van Imam. Daarnaast blijft de waardering
en het gezag voor deze functie bij onze gemeenschap achter, waardoor er weinig tot geen animo is
voor jongeren in Nederland om voor dit beroep te kiezen. Ondanks het feit dat jongeren wel de
Koran memoriseren in de moskee pakken moskee(besturen) niet door door deze jongeren verder te
vormen tot imam. Voor ICCLR is dit Alhamdolillah niet opportuun, maar zeker een aandachtspunt
waar op termijn rekening mee moet worden gehouden. Dit wordt verder opgepakt binnen het
samenwerkingsverband met andere moskeeën binnen Utrecht en omgeving (SMUO).

Samenwerking met partners
SMUO
ICCLR is lid van het Samenwerkingsverband Moskeeën Utrecht en Omgeving (SMUO). Het doel van
de samenwerking is het gezamenlijk oppakken van moskee-overkoepelende zaken. Voorbeelden
hiervan zijn onder andere de coronamaatregelen, gebedstijden, bepaling van de feestdagen.
Daarnaast worden
VUMO/IBU
ICCLR is lid van de Verenigde Utrechtse Moslims (VUMO). VUMO streeft de realisatie van een
islamitische begraafplaats met eeuwige grafrust in Utrecht na en bestaat uit verschillende moskeeën
in Utrecht. In deze vereniging werken moslims van verschillende nationaliteiten uit Utrecht samen
om dit te realiseren.
Gemeente Utrecht
ICCLR heeft samen met andere moskeeën regelmatig overleg met de Gemeente Utrecht. Onder
andere wordt hierin samengewerkt op actuele onderwerpen die de moslimgemeenschap in Utrecht
raken zoals veiligheid van moskeeën en positie van de moslims.
Overige
Op de verschillende beleidsterreinen ondersteunt ICCLR maatschappelijke organisaties als scholen,
jeugdzorg, buurtteams en de veiligheidsregio.
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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 grond en gebouwen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde/historische kosten. Op deze
materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.
De overige materiële vaste activa (inrichting en ICT middelen) worden gewaardeerd tegen
aanschaffingsprijs verminderd met de lineaire afschrijvingen.
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 vindt 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 deze ontvangen zijn.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende
renteopbrengsten en kosten van uitgaven en ontvangen leningen en tegoeden.
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Balans ICCLR per 31 december 2021
Balans per 31 december 2021

31-dec-21
ACTIVA
Vaste activa
Grond
Gebouwen
Inrichting
Vlottende activa
Liquide middelen
Totaal activa
PASSIVA
Eigen Vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

31-dec-20

€
418.528
€ 2.380.076
€
8.493

€

€
418.528
€ 2.380.076
€
-

193.512

€

158.479

€ 3.000.608

€ 2.940.661
€
39.166
€
20.782

Totaal passiva

€
€

€

€

€

35.033

€
€

13.578
9.166

2.957.083

€ 2.927.083
€
30.000
€
€ 3.000.608

-

2.957.083

Verlies- en winstrekening ICCLR 2021
Staat van baten & lasten over 2021
2021
BATEN
Chart
Lidmaatschap en donaties
Overige baten

€
€
€

109.660
4.988
15.154

Totaal baten
LASTEN
Personeelslasten
Afschrijvingskosten
Huisvestingslasten
Overige lasten
Uitgaven zonnepanelen
Saldo onderwijsactiviteiten

2020

€
€
€

€

€
€
€
€
€
€

81.679
8.099
-

129.802

50.277
98
44.534
21.315
-

€
€
€
€
€
€

€

89.779

54.984
59.930
10.864
(25.127)

Totaal lasten

€

116.224

€

100.650

Saldo baten en lasten

€

13.578

€

(10.872)

Financiele baten en lasten
Exploitatieresultaat

13.578

-10.872
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