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Versiebeheer 

Versie Datum Auteur(s) Toelichting 

0.9 26 Februari 2019 A. Azagagh Initiële versie. 

0.91 3 Maart 2019 A. El Fida Updates op initiële versie. 

1.0 11 Maart 2019 A. Azagagh Definitieve versie. 
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Voorwoord 

De islamitische gemeenschap in Almere Poort vormt een belangrijke bevolkingsgroep in de wijk 
en groeit gestaag. Deze gemeenschap wil zich op een positieve manier manifesteren in de wijk 
en verenigt zich in een vereniging genaamd Vereniging Arrahma.  

 
In dit document is het beleidsplan van Vereniging Arrahma vastgelegd. Dit beleidsplan is cruciaal 
voor het aanvragen en behouden van de ANBI status van Vereniging Arrahma. Dit reglement 
bestaat uit de volgende hoofdstukken: 
 

• Hoofdstuk 1: Gegevens, achtergrond, doelstellingen & structuur. 

• Hoofdstuk 2: Doelgroep & activiteiten. 

• Hoofdstuk 3: Financiën en financieel beleid. 
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Hoofdstuk 1 - Gegevens, achtergrond, doelstellingen & structuur 

Zakelijke gegevens 

Naam    : Vereniging Arrahma. 
RSIN    : 857072912. 
Post- en Vestigingsadres : Abel Tasmanstraat 101, 1363 KB Almere. 
E-mail adres   : info@vereniging-arrahma.nl 

Achtergrond 

Vereniging Arrahma is in December 2016 gesticht en is een wijkvereniging met een islamitische 
grondslag (gebaseerd op de Koran en de Soennah) die islamitische gezinnen in Almere Poort 
faciliteert in hun ontwikkeling op sociaal, cultureel en op religieus gebied. Het doel hiervan is 
om daarmee een goede balans te vinden en te houden tussen de eigen cultuur en de 
Nederlandse cultuur en om een goede bijdrage te leveren aan de cohesie in de wijk. Tenslotte, 
wil Vereniging Arrahma een sociaal maatschappelijk platform bieden aan alle wijkbewoners om 
zich te ontwikkelen op allerlei vlakken. 

Doelstellingen 

Vereniging Arrahma heeft de volgende doelstellingen: 
 
 

1. Educatieve, sociale en culturele activiteiten organiseren voor kinderen en vrouwen zoals 
huiswerkbegeleiding voor kinderen, Nederlandse les voor kinderen en vrouwen met een 
taalachterstand, Arabische les, etc. 

2. Overige activiteiten organiseren voor jong en oud, man en vrouw zoals: workshops, 
excursies en lezingen over maatschappelijke onderwerpen. 

3. Gezamenlijk islamitische gebeden verrichten. 
4. Participeren in buurtactiviteiten en voorlichtingsavonden organiseren voor de buurt. 
5. Ondersteuning en begeleiding bieden voor ouders op het gebied van opvoeding. 
6. Ontmoetingsplaats bieden aan moslims die wonen in Almere Poort ongeacht afkomst en 

nationaliteit. 
7. Samenwerken met overheidsinstanties (bijvoorbeeld gemeente en wijkteams) en 

religieuze instellingen in de wijk om de cohesie te verhogen en ondersteuning te bieden 
aan maatschappelijke en sociale vraagstukken die in de wijk en de gemeente spelen.  

8. Ad-hoc en periodieke ondersteuning van behoeftige gezinnen in Almere en omgeving. 
9. Ondersteunen van de islamitische gemeenschap met het belijden van hun geloof door 

Koran lessen te geven, te ondersteunen bij islamitische uitvaarten en te ondersteunen 
bij het doen van Hadj en Umrah. 

10. Gezamenlijke iftars organiseren voor moslims en andere geïnteresseerden gedurende de 
ramadan periode. 

11. Het begeleiden van jongeren om radicalisering te voorkomen. 
12. Het informeren van niet-moslims bij interesse in de Islam. 
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De structuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur 

Het bestuur van Vereniging Arrahma bestaat uit de volgende rollen: 
 

1. Voorzitter   : Said Idbid. 
2. Secretaris   : Ali Azagagh. 
3. Penningmeester  : Mohamed Moussaten. 
4. Penningmeester  : Mostapha el Bouazati. 
5. Activiteiten Coördinator : Abdelhadi El Fida. 
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De adviesraad 

De adviesraad binnen Vereniging Arrahma is een orgaan dat toezicht houdt op een zo goed 
mogelijke besturing van de vereniging. De adviesraad is de rechterhand van het bestuur gezien 
haar taak als adviesorgaan. De adviesraad heeft de volgende taken: 
 

1. Voorbereiden en het leiden van de bestuursverkiezingen. 
2. Helpen zoeken naar oplossingen voor conflicten tussen leden onderling of tussen leden 

en het bestuur.  
3. Goedkeuren en accorderen van het financieel jaarverslag vóórdat het aan de leden 

worden gepresenteerd in de algemene ledenvergadering.  
4. Adviseren van de leden en het bestuur.  
5. Besturen van de vereniging in geval van het demissionair worden van het bestuur. 
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Hoofdstuk 2 - Doelgroep & activiteiten 

De doelgroep 

Vereniging Arrahma organiseert activiteiten voor een brede doelgroep ongeacht leeftijd, 
geslacht en achtergrond. Daarnaast is Vereniging Arrahma gespecialiseerd in het organiseren 
van activiteiten die primair zijn afgestemd op personen met een soenitisch-islamitische 
achtergrond. 

De activiteiten 

Vereniging Arrahma heeft de ambitie om een breed spectrum van sociaal maatschappelijke 
activiteiten aan te bieden voor geïnteresseerden. De vereniging hanteert drie categorieën van 
activiteiten. Voor iedere categorie is er een commissie die verantwoordelijk is voor de 
ontplooiing van (nieuwe) activiteiten. De activiteiten zijn onderverdeeld in de volgende 
categorieën:  
 

1. Religie. 
2. Maatschappelijk. 
3. Sport. 

 
Hieronder is een totaaloverzicht te zien van de activiteiten per categorie: 

1. Religie: 
a. De dagelijkse gebeden. 
b. Speciale gebeden (Salaat Djumuha, Eid ul Fitr, Eid ul Adha, Salaat ul Khousouf en 

Salaat ul Kousouf). 
c. Lezingen. 
d. Ramadanprogramma. 

2. Maatschappelijk: 
a. Hiejama. 
b. Arabische lessen 5 tot 12 jaar. 
c. Arabische lessen 18 jaar en ouder. 
d. Voedselbank voor behoeftige gezinnen. 
e. Kleding inzameling en distributie aan Asielzoekerscentra (AZC’s), behoeftige 

gezinnen en (maatschappelijke) instellingen. 
f. Koken workshop. 
g. Huiswerkbegeleiding. 
h. Sollicitatie workshop. 
i. Jongerenavonden. 

3. Sport: 
a. Voetbal. 
b. Tennis. 
c. Hardlopen. 
d. Wandelen. 
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Hoofdstuk 3 - Financiën en financieel beleid   

Werving van inkomsten 

Vereniging Arrahma verwerft inkomsten via de volgende kanalen: 
 

1. Structurele en ad hoc giften van haar leden. 
2. Donaties van derden indien deze belangeloos zijn en deze donateurs geen activiteiten 

verrichten die in strijd zijn met de islamitische regels en de Nederlandse wetgeving. 
3. Ad hoc inzamelingsacties die door het bestuur worden georganiseerd. 
4. Eenmalige bijdragen van participanten van activiteiten die door de vereniging worden 

georganiseerd. 

Besteding van inkomsten 

De besteding van de inkomsten gebeurt op twee manieren: 
 

1. Inkomsten verkregen uit giften/donaties (Hoofdstuk 3, punten 1 t/m 3). 
Deze inkomsten zullen ten volle besteed worden aan het dekken van de ‘vaste lasten’. 
Hieronder vallen de maandelijkse huur, NUTS voorzieningen en gemeentelijke lasten. 

2. Inkomsten verkregen uit georganiseerde activiteiten (Hoofdstuk 3, punt 4). 
Deze inkomsten zullen ten volle besteed worden aan het dekken van de kosten om een 
activiteit te kunnen organiseren. Deze inkomsten worden nimmer ‘vermengd’ met de 
inkomsten verkregen uit giften/donaties. 

Beheer van de financiën 

Vanuit de vereniging is het beheer van de financiën primair toebedeeld aan de Penningmeester. 
Besluitvorming omtrent uitgaven wordt echter uitsluitend gedaan door het voltallige bestuur 
waar de Penningmeester ook onderdeel van is. De uitkomst van de besluitvorming over 
financiële uitgaven wordt dan ten uitvoer gebracht door de Penningmeester. Tevens hanteert 
Vereniging Arrahma een ‘vier ogen’ principe wanneer het gaat om het beheer van de financiën. 
Bestuursleden zijn uitsluitend gezamenlijk bevoegd en deze handelingsbevoegdheden zijn 
vastgelegd in de statuten van de vereniging.  

Beloningsbeleid 

Vereniging Arrahma kent geen beloningsbeleid voor het bestuur en haar leden gezien het feit 
dat de vereniging 100% uit vrijwilligers bestaat. De vereniging kent wel vergoedingen toe m.b.t. 
gemaakte onkosten die leden declareren indien deze vooraf met het bestuur zijn afgestemd en 
deze een relatie hebben met de doelstellingen van de vereniging. Deze declaraties worden per 
individueel geval beoordeeld door de Penningmeester en deze worden na goedkeuring 
uitgekeerd. Deze vallen onder de onkostenvergoeding zoals beschreven in het Intern 
Reglement.  


