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Vooraf  

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Moslim Gemeenschap: Ahle Sunnat-Hanfimoballaghien Al-

Islaam Alkmaar (Moballaghien Al-Islaam). 

Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, werkzaamheden/activiteiten en geeft inzicht in de 

werving en het beheer van de giften en donaties. Het plan is opgesteld i.k.v. de ANBI-regeling en zal 

jaarlijks worden geactualiseerd. Zie ook:  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_r

egelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/ 
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1. Voorwoord  

 

Op de voorpagina ziet u twee namen, namelijk Moskee Sunni Razvi Alkmaar en Stichting 

Moslim Gemeenschap: Ahle Sunnat-Hanfimoballaghien Al-Islaam Alkmaar. Waarom twee 

namen? Het antwoord is simpel: de moskee heet Sunni Razvi en de stichting die deze moskee 

beheert, heet Stichting Moballaghien Al-Islaam. 

 

ONTSTAAN VAN STICHTING MOBALLAGHIEN AL-ISLAAM 

 

In de jaren 70 vestigden de eerste Surinaamse Moslims in Nederland. Bij een kleine groep van 

deze Moslims die zich in en om Alkmaar had gevestigd, ontstond de behoefte aan een 

gezamenlijke gebedsruimte. Immers in Suriname was men dit gewend en Moslims weten dat 

het gezamenlijk gebed zegenrijker is dan het individuele gebed. Er was toen in Alkmaar e.o. 

geen moskee, waar deze groep zich kon aansluiten. Daarvoor moest deze groep uitwijken naar 

moskeeën in o.a. Amsterdam en Utrecht voor bijzondere gebedsdiensten en lezingen. In de 

loop der jaren heeft deze groep bij hen in huis een kamer beschikbaar gesteld voor het 

vrijdagsgebed. En warempel, dit is het begin van het ontstaan van Stichting Moballaghien Al-

Islaam Alkmaar. Op een bepaald moment was het aantal bezoekers zo groot geworden dat het 

niet meer paste in deze kamers. Toen is er besloten om gebruik te maken van een 

peuterspeelzaal aan de Papaverstaart, daarna zijn wij uitgeweken naar de pius10 kerk aan  

de Hobbemalaan, daarna zijn wij uitgeweken naar het asiel zoeker centrum in Alkmaar en 

Egmond. Voor feesten en lezingen werd steeds uitgeweken naar de pius10 kerk. U zult wel 

begrijpen dat in deze situatie verandering moest komen, men wilde niet meer afhankelijk zijn 

van derden. 

 

Intussen nam de immigratie van Moslims vanuit Suriname toe en meer mensen sloten zich aan 

bij de stichting. Het huren van een zaal kostte veel geld en je kon er niet op elk gewenst 

moment aan komen. De oprichters van de stichting bleven niet stilzitten, er werd vergaderd en 

plannen gemaakt. In 1994 heeft de gemeente Alkmaar een stuk grond aan de Mesdaglaan 

beschikbaar gesteld. Door landelijke inzamelacties en steun van verschillende moskeeën en 

veel vrijwilligers is Moskee Sunni Razvi gefinancierd en gebouwd. In 1988 werd Stichting 

Moballaghien Al-Islaam officieel opgericht en notarieel geregistreerd. De oprichters van de 

stichting zijn voornamelijk van Surinaamse afkomst. Het bestuur wordt om de vier jaren 

opnieuw benoemd. De kosten om de moskee en het gebouw te exploiteren, wordt 

gefinancierd met vrijwillige bijdragen en donaties van de moslimgemeenschap. Stichting 

Moballaghien Al-Islaam krijgt geen subsidies, niet van de overheid en ook niet van andere 

instanties en heeft geen winstoogmerk.  
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2. De doelstelling  

 

De stichting stelt zich ten doel de immateriële geestelijke voorwaarden te creëren die leiden 

tot een aanvaardbaar niveau van welzijn voor Moslims, door het opzetten, het uitvoeren en 

het coördineren van activiteiten, de vijf dagelijkse gebeden, het vrijdagsgebed, maar ook 

feesten en bruiloften. Hierdoor zijn deze Moslims beter in staat op gelijkwaardige wijze deel te 

nemen aan de Nederlandse samenleving, zonder verlies van hun eigen religieuze en culturele 

identiteit. Tegelijkertijd is een parallel doel de Moslimse eigenheid, maar vooral de mens, die 

het Islamitisch geloof belijdt, geaccepteerd te krijgen door diezelfde samenleving, met name 

door voorlichting en permanente communicatie op sociaal en cultureel gebied. Tevens is het 

doel van de stichting, naast het beheer van de moskee, het geven van les over de Islam, het 

geven van voorlichting aan andere Moslims als niet-moslims over de Islam,  

het leggen van contacten met groeperingen, instellingen en organisaties (o.a. Gemeente, 

scholen en politie) in en buiten Nederland, het verrichten van sociaal, maatschappelijk en 

cultureel werk onder de Moslims in Nederland en  zeer belangrijk  het bevorderen van de 

integratie in de Nederlandse samenleving. 

 

Integratie kan je bevorderen door over de inhoud te praten met elkaar. Eerst zelf begrijpen 

wat Islam is en wat het betekent onder bepaalde omstandigheden. Met eigen moslimbroeders 

en -zusters hierover praten, zoals over wat cultuur is en wat de Islam is als leerstelling. Als wij 

het zelf goed begrijpen, dan pas kunnen we het ook aan onze omgeving goed uitleggen. Elkaar 

beter begrijpen is de eerste stap in de goede richting van integratie. Daar spelen wij Moslims 

een belangrijke rol in. Daar hebben wij ook de politiek voor nodig om ons de ruimte en 

mogelijkheden te geven en maatschappelijke organisaties om met ons aan de integratie te 

werken, maar de hoofdrol ligt bij ons. Daarnaast wordt integratie bevorderd door een 

positieve beeldvorming. Beeldvorming kan vorm krijgen ongeacht de kwaliteit van de inhoud. 

Bij de beeldvorming zijn wij betrokken, maar hierin spelen politiek en media een veel 

belangrijkere rol. Daarom willen wij graag met hen in gesprek over wat wij verkeerd doen in 

onze public relations en wat wij van hen verwachten. 

 

Conclusie: integratie zal worden bevorderd door een positieve benadering van elkaar in de 

driehoek: Moslims – politiek – media, een benadering gericht op het goed begrijpen van elkaar 

en om elkaar in het positieve te stimuleren. 

 

Eén ding staat vast: er is geen sprake van wij en zij of van zij en wij. De Moslims zullen hier 

blijven, de niet-moslims ook. Nederland is een fijn land om te wonen. Wij hebben er net zoveel 

belang bij als de andere 17 miljoen inwoners dat Nederland zo blijft; tolerant, veilig, sociaal en 

welvarend. Discussiëren over de Islam in de westerse samenleving is naar onze mening van 

belang voor de integratie van Moslims in Nederland. De politiek (het beleid) en de media 

weten ons nu te vinden. Wij timmeren niet op een negatieve manier aan de weg. Wij eisen 

niet onnodig aandacht, maar we willen wel onze verantwoordelijkheid nemen. Daarvoor 

vragen wij nu onze fair share in de discussie in Nederland over de inkleuring van het landschap 

hier. Wij kunnen een brugfunctie vervullen. Surinamers lijken iets meer  

geïntegreerd te zijn in Nederland dan de andere etnische groeperingen. Soennitische Moslims 

interpreteren de Islam vanuit vredelievendheid. De combinatie van Surinaams en Soennitisch 
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zijn, helpt aan twee kanten. Met dit beleidsplan willen wij aangeven hoe wij invulling gaan 

geven aan onze verantwoordelijkheden en waar wij hulp en steun kunnen geven en nodig 

hebben.  

 

Samengevat, wij zullen met elkaar praten in alle openheid over wat het geloof is en wat het 

ons leert, en wij zullen voorts praten met onze omgeving over waar het wringt in het 

integratieproces. Wij van Stichting Moballaghien Al-Islaam willen samen met onze andere 

broeders en zusters in het land werken aan de integratie. 

 

De stichting tracht haar doel te bereiken door:  

• Naleving van de leer van de Islam, zoals zij is neergelegd in de Heilige Koran en in de  

   tradities van de Heilige Profeet (vrede zij met Hem)  

• Het verspreiden van de Heilige Koran en andere Islamitische geschriften die overeenkomen  

   met de grondslagen van de Sunni-Hanafi  

• Het oprichten en onderhouden van moskeeën en gebedsruimten  

• Het onderhouden van interreligieuze bijeenkomsten en andere evenementen met een     

   sociaal-cultureel karakter  

• En in het algemeen door alles, wat dienstig is aan haar doel, zonder in strijd te zijn met de  

   openbare orde en de goede zeden. 

 

 

3. De werkzaamheden  

 

De werkzaamheden dienen, feitelijk en volgens de regelgeving van de instelling, volledig het 

algemeen belang en zonder winstoogmerk: 

- het ter beschikking stellen en onderhouden van gebedsruimte;  

- het beheer van de moskee; 

- het geven van les over de Islam;  

- het geven van voorlichting aan Moslims en niet-moslims; 

- het leggen van contacten met groeperingen, instellingen en organisaties in en buiten  

   Nederland; 

- het verrichten van sociaal, maatschappelijk en cultureel werk;  

- het bevorderen van de integratie in de Nederlandse samenleving;  

- het organiseren van lezingen of religieuze bijeenkomsten;  

- het bereiden van eten tijdens de maand Ramadan; 

- het ter beschikking stellen van een zaal voor feesten of als opbaarruimte in geval van  

   sterfte;  

- het organiseren van begrafenissen en bemiddeling van begraafplaatsen.  

 

 

 

 

 

 

 



 
Stichting Moballaghien Al-Islaam 

DE ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING 

 

Stichting Moballaghien Al-Islaam Alkmaar houdt zich, zoals eerder gemeld, bezig met tal van 

activiteiten. Het bestuur is samen met heel veel vrijwilligers hard aan het werk om ten dienste 

te staan voor de moskeebezoekers in het bijzonder en voor de totale moslimgemeenschap van 

Nederland in het algemeen. Hieronder vindt u informatie over de activiteiten van de stichting:  

 

Organisatie van lezingen:  

 

Stichting Moballaghien Al-Islaam Alkmaar organiseert regelmatig lezingen of religieuze 

bijeenkomsten. In de meeste gevallen worden deze lezingen in de Nederlandse taal gehouden, 

omdat de meeste mensen en vooral de jeugd alleen deze taal machtig zijn.  

Een gemiddelde bijeenkomst telt ongeveer 150 mensen. Tijdens zeer grote bijeenkomsten, 

zoals de viering van de geboortedag van de laatste Profeet van de Islam, Mohammed  

(vrede zij met Hem), is het aantal bezoekers aanzienlijk door de aanwezigheid van Moslims en 

niet moslims uit heel Nederland. Bij de meeste activiteiten worden maaltijden bereid.  

Een groep vrijwilligers, meer bekend als de Keukengroep zorgt hiervoor. In de maand Ramadan 

wordt voor een grote groep mensen gekookt dat voornamelijk bestaat uit vluchtelingen. Deze 

mensen komen naar de moskee om gezamenlijk het vasten te verbreken. Het is dan extra 

gezellig in de moskee. Tevens dient deze gezamenlijke maaltijd (a) als een voorziening voor de 

mensen die het minder hebben in de samenleving en (b) in deze, voor Moslims, zo’n zegenrijke 

maand, genegenheid en morele steun te ervaren binnen de gemeenschap van gelovigen. 

 

De Vrouwengroep:  

 

Deze groep houdt zich bezig met het geven van Islamitische lessen aan vrouwen en kinderen. 

Dit doen zij 1 keer in de maand op zondag van 14:00 tot 16:00 uur. Ook geven de vrouwen 

voorlichting over praktische zaken als lijkbewassing, het verrichten van de bedevaart naar 

Mekka in Saudi-Arabië etc. Daarnaast worden er jaarlijks door het hele land roulerende 

bijeenkomsten georganiseerd door vrouwen, voor vrouwen. Tijdens deze bijeenkomsten 

worden maatschappelijke en sociale thema’s behandeld die de positie van de moslima’s in 

kaart brengen. De vrouwengroep van deze en andere moskeeën brengen thema’s aan orde 

als; de positie van de vrouw in de Islam, de Islamitische opvoeding van kinderen, hoe om te 

gaan met Islamitische kledingvoorschriften, de arbeidsmarkt en op scholen, het gedrag van 

moslim tienermeisjes in de maatschappij, het maatschappelijke voorbeeld van de vrouwen 

rondom de Heilige Profeet (vrede zij met Hem), het ondernemingsvermogen van de Heilige 

Vrouw van de Heilige Profeet (vrede zij met Hem), Gadiejah, als stimulans voor jonge 

moslima’s zich hoog te scholen enz.  
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De Jongerengroep:  

 

De jongerengroep organiseert ook maandelijks een jongerenbijeenkomst, ook wel bekend als 

de Dars. Het is een bijeenkomst waarin zowel religieuze als maatschappelijk-sociale thema´s 

worden behandeld. Het voordeel van deze bijeenkomsten is dat ze educatief zijn ingericht en 

er dus ruimte is voor vraag en antwoordsessies. Dit geeft de jongeren de mogelijkheid 

maatschappelijke vragen aan de orde te stellen bij Islamitische theologen, waardoor jongeren 

meer ingelicht zijn over hun eigen religie en hoe ermee om te gaan in hun eigen dagelijkse 

tienertijd.  

 

 

De Koranschool:  

 

Elke zondag wordt van 09.00 tot 12.00 uur les gegeven aan ruim 15 kinderen (jongens en 

meisjes) en enkele volwassenen. Het gaat hier om Arabische les en lessen over het geloof. 

Waarom Arabisch? Omdat Arabisch de taal is waarin de Heilige Koran is geopenbaard. In deze 

taal wordt de Heilige Koran ook gereciteerd. De verplichte dagelijkse gebeden worden ook in 

het Arabisch gedaan. Bij lessen over het geloof gaat het om de geschiedenis van de Islam, het 

leven en overleveringen (Hadiths) van de Profeet Mohamed (vrede zij met Hem), uitleg over 

de Heilige Koran, islamitische wetten en hoe een moslim hoort te leven (goed sociaal gedrag). 
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EHBO: 

 

De stichting organiseert eens per half jaar EHBO-lessen voor jong en oud, voor gelovigen en 

ongelovigen en aan mensen uit de buurt. Het doel is om meer kennis omtrent EHBO te 

verzorgen. En wat eigenlijk nog belangrijker is het sociaal maatschappelijk contact met de 

buurt te verkrijgen. Deze lessen worden gegeven door een extern gecertificeerd docent die dit 

op vrijwillige basis uitoefent.  

 

 

 
 

 

GDPR 

 

De stichting zal de komende periode als een centraal orgaan dienen om moskeeën in heel 

Nederland, maar ook instanties of bedrijven uit de buurt te voorzien van informatie omtrent 

GDPR. GDPR staat voor General Data Protection Regulation. De General Data Protection 

Regulation (GDPR), in Nederland beter bekend als de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG), gaat vanaf 25 mei 2018 van kracht. GDPR compliance is verre 

van eenvoudig. Welke maatregelen moeten bedrijven, stichtingen en instanties  treffen om de 

privacy van hun klanten en medewerkers te beschermen? En hoe benut men de regelgeving 

om data op orde te brengen. Binnen de moslimgemeenschap hebben we een gecertificeerde 

GDPR-officier die op vrijwillige basis zijn diensten via de moskee zal aanbieden.  
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Gebruik van de zalen:  

 

Moslims die een feest willen organiseren, denk aan verjaardagen, verlovingen, bruiloften of 

andere bijeenkomsten, kunnen tegen een geringe vergoeding de zalen van de stichting ter 

beschikking krijgen. Ook kan er van de mogelijkheid gebruik worden gemaakt om deze 

vreugdige bijeenkomsten te voorzien van een dienst welke vooraf aan het feest wordt 

verzorgd door een imam en zijn groep van lofzangvoordragers. Bij een sterfgeval wordt de zaal 

gebruikt als opbaarruimte. Families en vrienden treffen elkaar in Sunni Razvi Moskee Alkmaar, 

ook wanneer er droevige tijden zijn.  

 

 

STICHTING MOBALLAGHIEN AL-ISLAAM ALKMAAR EN DE BUURT  

 

Stichting Moballaghien Al-Islaam doet heel veel werk op het religieus, sociaal- en 

maatschappelijk gebied. We werken ook met andere moskeeën en instellingen samen. Met de 

activiteiten van ons leveren we een actieve bijdrage aan de leefbaarheid in Alkmaar en in onze 

buurt. Dit willen we graag zo houden en verder verbreden. Sinds ons bestaan doen wij er alles 

aan om overlast in en om de buurt zo veel mogelijk te beperken. Wij willen in goede harmonie 

leven met onze buren. De Profeet (vrede zij met Hem) heeft gezegd: ‘Degene die in God (Allah) 

en in de Laatste Dag gelooft, laat hem zijn buren goed behandelen', vandaar dat dit ook tot 

onze noemenswaardige doelstellingen behoort en zal blijven behoren. 

 

 

4. Werving van giften  

 

De giften en donaties worden merendeels door periodieke overschrijvingen van de 

moslimgemeenschap geworven en deels opgehaald tijdens lezingen, vrijdagsgebeden en 

feestjes door rond te gaan met een collectebus. Stichting Moballaghien Al-Islaam Alkmaar 

krijgt geen subsidies, niet van de overheid en ook niet van andere instanties. De Stichting 

streeft geen commerciële belangen na en de werkzaamheden zijn feitelijk en volgens de 

regelgeving zonder winstoogmerk. 

 

 

5. Beheer van het vermogen  

 

De giften aan Stichting Moballaghien Al-Islaam Alkmaar zijn bescheiden en worden beheerd 

door de Stichting zelf. De Stichting beheert 1 bankrekening en een kas. Dagelijks wordt de 

administratie bijgehouden door het bestuur. Er is voldoende gewaarborgd dat een bestuurslid 

niet over het vermogen van de Stichting kan beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. De 

bestuurders en vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden zonder beloning, met uitzondering 

van een eventuele onkostenvergoeding en/of vacatiegeld.  

 

 

 

 



 
Stichting Moballaghien Al-Islaam 

6. Besteding van het vermogen  

 

De besteding van vermogen gebeurt in overleg met het bestuur en de moslimgemeenschap. 

De bestedingen hebben o.a. te maken met de kosten van onderhoud en verbetering aan de 

moskee, gemeentelijke belastingen en heffingen, assuranties, energiekosten, telefoon-, 

internet- en portokosten, reis- en onkostenvergoedingen en overige organisatiekosten. De 

Stichting gebruikt incidentele exploitatieoverschotten voor het algemeen belang.  

 

Tevens is de Stichting bereid te doneren aan andere ANBI zoals voedselbanken, 

rampenfondsen (noodhulp en wederopbouw) en andere niet gesubsidieerde moskeeën en 

soortgelijke algemeen nut beogende instellingen in Nederland die daar behoefte aan hebben. 

Bij opheffing van de Stichting wordt een batig saldo volledig besteed aan een ANBI met een 

soortgelijke doelstelling. 

 

 

7. Uitdagingen en knelpunten  

 

De uitdagingen waar wij nu voor staan en waar het beleid op gericht zal zijn:  

• Onvoldoende sociale betrokkenheid bij kleine groepen onder de moslimgemeenschap;  

• Veel informatie beschikbaar maar weinig “outlet”/kanalen;  

• Website bouwen;  

• Weinig kennis in de samenleving van Soennitische Moslims als stroming binnen de Islam;  

• Negatief beeld bij de Nederlandse gemeenschap over de Islam en de Moslims;  

• Samenwerking met Islamitische organisatie op nationaal niveau te mager;  

• Samenwerking met andere religies en maatschappelijke organisaties te mager. 
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8.  Beleidspunten 2018-2021  

 

Het beleid in de komende periode zal gebaseerd zijn op 3 driehoeken (zie schema 1) waarbij 

de nadruk zal liggen op Extern Nationaal zonder de overige driehoeken te verwaarlozen.  

 

I. Intern (Djamaat gericht)  

Dit beleid moet leiden tot een versteviging van de achterban, verbetering van kennis over 

Islam en een grotere saamhorigheid in de gemeenschap. Deze driehoek kent de volgende 3 

dimensies/werkgebieden:  

 - Islam (onderwijs, religieuze zaken) 

 - Welzijn 

 - Sociaal  

 

II. Extern Nationaal (naar de Nederlandse gemeenschap gericht) 

Dit beleid zal moeten leiden tot een verbetering van het beeld in de samenleving over Islam en 

tot een betere integratie en acceptatie van Moslims in Nederland. Deze driehoek kent de 

volgende 3 dimensies/werkgebieden: 

- Politiek/beleid/platforms  

- Media  

- Onderwijs  

 

III. Kenniscentrum  

Dit beleid moet leiden tot een spil van waaruit alle kennis overgedragen wordt. Deze driehoek 

kent de volgende 3 dimensies/werkgebieden: 

- Kennisvergaring 

- Kennisontwikkeling  

- Kennisoverdracht 
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Bovenstaande punten zijn uiteraard aanvullend op de kernactiviteiten van een 

moskeevereniging zoals het organiseren en faciliteren van gebed en andere Islamitische 

feestdagen. Dit beleid moet leiden tot een situatie waarbij:  

- moslimgemeenschap meer en beter geïnformeerd zijn over de Islam  

- moslimgemeenschap meer en beter betrokken zijn bij de djamaat en haar activiteiten;  

   sociale- en welzijnsactiviteiten ter vergroting van de saamhorigheid  

- sympathisanten actief over te halen zijn tot deelname aan de activiteiten 

 

 
 

 

Dit driehoeksbeleid is hieronder verder gedetailleerd omdat Stichting Moballagien Al-Islaam in 

de komende periode de nadruk wil leggen op deze driehoek. 
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II. 1. Onderwijs/opvoeding  

 

Het doel is om onderwijsinstellingen vertrouwd te maken met de Soennie/hanafi en via de 

instellingen de Soennie/hanafi als vast onderdeel in het onderwijspakket/curriculum op te 

nemen. Dit tracht zij te bereiken door o.a.:  

1. Alle universiteiten/faculteiten een informatiepakket sturen over Soennie/hanafi;  

2. Dialoogsessies te organiseren tussen Soennieten en Universiteiten;  

3. Alle grote bibliotheken te voorzien van een pakket boeken over de Soennieten;  

4. Trainings- en informatiemateriaal (in “Jip en Janneke” taal) ontwikkelen voor 

basis/middelbaar onderwijs en die via het Ministerie van OCW aan scholen en leraren aan  

te bieden in het kader van voorlichting over de juiste Islam (onderdeel van maatschappijleer 

oid); 

5. Gastcolleges op universiteiten; 

6. Symposium in samenwerking met faculteiten dan wel theologische studentenverenigingen. 

 

II. 2. Media  

 

Het doel is om de media goed te informeren over de juiste interpretatie van de Islam en hen 

vertrouwd te maken met één contactpunt voor informatie over de Islam. Daarnaast is het de 

bedoeling om een ingang te creëren bij de pers om deel te nemen aan het publieke debat over 

Islam en integratie teneinde vooroordelen weg te nemen en de samenleving te kunnen 

voorzien van de juiste informatie. Dit tracht zij te bereiken door:  

1. Correspondentie over het bestaan van de stichting  

2. Voorstel aan lokale radio stations om deel te nemen aan praatprogramma’s over Islam en  

    integratie; actuele thema’s vanuit een Islamitische invalshoek;  

3. Het regelmatig uitnodigen van de pers bij lezingen die maatschappelijk van belang zijn en  

     die een bijdrage kunnen leveren ter verbetering van de onderlinge verhoudingen;  

4. Het organiseren van seminars met als thema Islam, media en moslim;  

 

II. 3. Politiek/Beleid/Platforms 

 

Het doel is om de politiek, de beleidsmakers en verschillende platforms goed te informeren 

over de juiste interpretatie van de Islam en hen vertrouwd te maken met één contactpunt 

voor informatie over de Islam. Daarnaast is het de bedoeling om een ingang te creëren bij hen 

om deel te nemen aan het publieke debat over de Islam en de integratie teneinde 

vooroordelen weg te nemen en de samenleving op adequate wijze te kunnen informeren. Dit 

tracht zij te bereiken door o.a.: 1. Correspondentie over het bestaan van Stichting 

Moballaghien Al-Islaam; 2. Aanschrijven en benaderen van alle woordvoerders en alle 

fractievoorzitters van de Tweede Kamer, het Directoraat-generaal voor Minderheden, OCW en 

Welzijn; 3. Onderhoud met gemeenteraadsleden over bijdrage/inbreng voor integratie en 

samenwerking; 4. Onderhoud met B&W voor bijdrage/inbreng voor integratie en 

samenwerking; 5. Regelmatig uitgeven van artikelen n.a.v. maatschappelijke vraagstukken in 

het land c.q. de wereld, bezien vanuit het perspectief van de Soennieten; 6. Deelname aan 

platforms als de Raad van Religie. 7. Verdere uitwerking en verdieping van haar 
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maatschappelijke taak ter ondersteuning van zieken en anderen, middels het bezoeken van 

ziekenhuizen, gevangenissen, rechtbanken, etc.; 8. Toenadering zoeken bij instellingen, die 

daarvoor in aanmerking komen voor nauwe samenwerking; 9. Werving uit fondsen voor 

ontwikkeling van programma’s. 

 

 

9. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens  

 

Stichting Moballaghien Al-Islaam is een stichting en is ingeschreven in de Kamer van 

Koophandel voor Noord-Holland onder nummer 41240097 als de Stichting Moslim 

Gemeenschap: Ahle Sunnat-Hanfi Moballaghien Al- Islaam voor Alkmaar en omgeving, adres 

Mesdaglaan 194, 1816 VG te Alkmaar.  

 

Het bestuur is in handen van:  

D. Anwar-Ali (voorzitter) 

N. Anwar-Ali (2e voorzitter) 

A. Abdul Kadir (secretaris)  

H. Amir (penningmeester)  

 

Het fiscaal nummer (RSIN) van de stichting is 806778908. 

 

Jaarlijks wordt een financieel verslag en een jaarrekening samengesteld door 

Administratiekantoor MSA Consultancy te Almere (becon 462445).  

 

Jaarverslagen en nieuwsbrieven kunnen door belangstellenden schriftelijk worden 

opgevraagd.  

 

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat:  

De heer Nazier Anwar-Ali   

moskee.alkmaar@gmail.com  

Telefoon: 0614662443 


