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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Dar as Salaam
4 1 2 2 4 7 5 7

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Betuwelaan 15, 2036 GV Haarlem
0 6 2 9 4 4 5 4 5 4

E-mailadres

info@darassalaam.nl

Website (*)

www. darassalaam

RSIN (**)

8 0 0 1 3 2 1 9 1

Naam landelijke
Moskee Dar as Salaam
kerkgenootschap
In welke landen is uw
Nederland
kerkgenootschap actief? (*)
Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

IB 116 - 1Z*1FOL 

Statutair bestuur van
het kerkgenootschap
Het bestuur van het
kerkgenootschap
kan aan de hand van
eigen statuut/kerkorde
beschreven worden.
De namen van bestuurders
behoeven niet te worden
vermeld.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

0
1 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Deze kan overgenomen
worden uit de eigen
kerkorde of statuut
(als bedoeld in artikel 2
boek 2 BW).

Het verspreiden van de leer van de Islam en het bevorderen van het welzijn van de
moslims;
Het geven van onderwijs, zowel aan jongeren als aan ouderen met een islamitische
achtergrond en het begeleiden en opvang van jongeren;
Het bevorderen van maatschappelijke, culturele en sociale belangen van de in Haarlem
en omstreken wonende moslims.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan. In dit beleidsplan moet minimaal
antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan. Een kerkgenootschap dat onder een groepsbeschikking valt mag
verwijzen naar een beleidsplan van de groep.

Welke werkzaam
heden verricht het
kerkgenootschap?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Het realiseren en instandhouden van moskeeën og gebedsruimten;
Het realiseren van islamitische begraafplaatsen;
Het organiseren, stimuleren, coördineren en uitwisselen van religieuze,
sociaal-culturele, educatieve, maatschappelijke activiteiten en het onderhouden van
contacten met (religieuze) organistaties.

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?

Donaties en giften
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier en aan
welke doelen worden de
verkregen inkomsten
besteed?
Als uw kerkgenootschap
vermogen aanhoudt, vul dan
in waar en op welke manier
dit vermogen wordt aan
gehouden (bijvoorbeeld
spaarrekening, beleggingen
etc). Er hoeven geen nummers
van bankrekeningen te
worden vermeld.

Het moskeegebouw wordt onderhouden, de vaste lasten etc. worden betaald..
Het vermogen bestaat uit het moskeegebouw + banktegoeden minus de schuld aan
Vereniging Dar as Salaam en de bank.
Betaalrekening bank en spaarrekening bank.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid
kan verwezen worden
naar regelingen van
het landelijke kerk
genootschap waartoe
de plaatselijke kerk
gemeenschap behoort.

Er worden geen beloningen betaald. Alles wordt gedaan middels vrijwilligers.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Kleine uitbreiding van moskeegebouw;
Diverse besprekingen gevoerd met Gemeenten mbt islamitsiche begraafplaatsen;
Diverse gesprekken gevoerd met andere religieuze organisaties mbt samenwerking op
bepaalde gebieden

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

IVM met Covid verdere activiteiten on hold gezet.

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten

2 0 2 0

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

Begroting (***)

Rekening

Rekening (*)

2021

2020

2019

Opbrensten uit bezittingen

€

Bijdragen kerkleden

€

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

Totaal baten

€

€
€

22.000

+

€

20.960

€
€

22.000

€

+

€
€

20.960

11.597

+
11.597

Lasten
Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

€

€

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

€

€

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

€

€

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

€

€

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

€

€

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

1.500

Totaal lasten

€

8.500

€

7.000

+

€

1.648

€

12.568

+
€

Resultaat

Toelichting
Geef een toelichting
op de staat van baten
en lasten. Geef deze
ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

13.500

+

6.104

€

1.999

€

8.103

+
€

8.392

€

3.494

Lasten moskeegebouw:
- Vaste lasten € 1.068
- Gas, water en electra € 1.840
- Onderhoud pand € 6.142
- Opstalverzekering € 1.870
Hypotheekrente € 1.648
.

Open

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
+

Donaties € 20.000

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.
(*) Optioneel, niet verplicht

€

10.920

