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Inleiding
In het voor u liggende beleidsplan 2016-2021 is de visie van de Stichting Darülaceze
in Rotterdam opgenomen. Daarnaast komen verschillende aspecten van de Moskee
en de activiteiten aan bod. Soms zijn bepaalde onderwerpen nog niet concreet
benoemd of uitgewerkt. Dat zal gebeuren in de jaarlijkse vergaderingen met de
donateurs.
Tot op heden zijn er geen beleidsplannen en uitvoeringsplannen gemaakt. In de
huidige maatschappij is het noodzakelijk om te professionaliseren. Om bepaalde
doelstellingen te realiseren moet het bestuur van de Stichting Darülaceze
beslissingen nemen. En die doelstellingen kun je pas realiseren als je de beschikking
hebt over de nodige middelen zoals menskracht, een gebouw, instrumenten, geld
etc.
De opmerkingen en wensen tijdens de jaarvergaderingen heeft het bestuur
opgenomen in het beleidsplan en definitief vastgesteld.
Een beleidsplan brengt die werkzaamheden, plannen en middelen in kaart. Het gaat
er in een beleidsplan ook om dat we weten wat er gedaan wordt en dat wij op elkaar
aangewezen zijn. Dat we elkaar kunnen aanvullen waar dat nodig is. Misschien
springen sommige zaken eruit, terwijl niet minder belangrijke activiteiten best wat
meer aandacht mogen krijgen.
Een beleidsplan is een wegwijzer die gericht is op de toekomst. Maar wat er gedaan
wordt en moet worden kan niet gerealiseerd worden zonder naar het verleden te
kijken.
Elk beleidsplan geldt voor een termijn. In dit geval is dat 5 jaar. Na afloop gaan we
als stichting kijken of er gedaan is wat beloofd is. Binnen deze 5 jaren kunnen we
elkaar stimuleren en natuurlijk aanspreken op gedane beloften en gemaakte
afspraken.
Een beleidsplan is niet alleen een stuk werk van het bestuur, het is iets waarin de
gemeenschap zich in moet kunnen herkennen. Daarom hebben wij u nodig om het
beleid te kunnen uitvoeren.
Wij hopen daarom dat u bereid bent met ons mee te denken en mee te doen.

HOOFDSTUK 1.
1.1 Algemeen
God heeft de mensen, boeken en profeten gezonden en hen over het goede en het
kwade en het juiste en het foute onderricht. Dit goddelijke onderwijssysteem noemen
wij godsdienst. God heeft deze leer gezonden aan de mensen, die door hun verstand
en wil van de andere schepselen verschillen. De islam is één van de godsdiensten
die uit deze goddelijke leer is voortgekomen en tevens de laatste.
Volgens de Islamitische Geloofsleer had God eerder al Abraham, Mozes en Jezus
naar de mensen gezonden en de Thora en de Bijbel geopenbaard. De God, die de
Thora en de Bijbel openbaarde, heeft echter ook de Koran geopenbaard en de God,
die de heilige Mozes en de heilige Jezus als profeten koos, heeft ook de heilige
Mohammed uitgekozen (vrede zij met hen).
Dit alles wordt in de genadige Koran in soera (hoofdstuk) 2:136 als volgt uitgelegd:
O moslims, zeg : Wij geloven in God en wat naar ons is neergezonden en wat naar
Ibrahim, Ismael, Isak, Yakup en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes
en Jezus is gegeven en in wat aan de profeten door hun Heer gegeven is. Wij maken
geen verschil tussen één van hen en wij hebben ons aan Hem overgegeven.
Betekenis Islam. Het woord Islam betekent: zich onderwerpen aan de wil van God,
zich overgeven aan God, zich buigen voor de wil van God, vrede en welzijn. Alle,
vanaf de heilige Adam door alle profeten onderwezen godsdiensten horen in deze
betekenis volgens de Koran tot de Islam.
Het centrale uitgangspunt van de islam is tevhid, eenheid, geloof in de unieke God,
die geen gelijke naast zich heeft, de Schepper van het heelal. God heeft het heelal
als een eenheid geschapen, waarin alles met elkaar verbonden is en daarom ook
alles van elkaar afhankelijk is. Wordt er ook maar één atoom vernietigd, dan heeft dat
invloed op de rest van de schepping. Het evenwicht is verstoord en moet hervonden
worden.
Dit komt heel duidelijk tot uitdrukking in soera Er Rahman, 55:5-9:
De zon en de maan volgen een vastgestelde baan. De sterren en de bomen buigen
zich eerbiedig voor hun Heer. De hemelen heeft Hij opgeheven en Hij heeft het
evenwicht gebracht. Verstoor het niet en houd de juiste maat en verlies die niet.
Alles om ons heen is van God afkomstig. God eren we niet alleen in ons gebed, maar
misschien nog veel meer door de manier waarop we met onze omgeving omgaan.
Onze takva (godsvrees, eerbied) heeft tot gevolg dat we beseffen dat wij geen
autonome wezens zijn en doen waar we zin in hebben zonder dat dat consequenties
heeft, maar dat wij bestaan bij de gratie Gods en aan Hem verantwoording
verschuldigd zijn voor alles wat we doen. Takva uit zich in een levenshouding waarbij

we ons er steeds van bewust zijn dat God ons "ziet", ook al zien we Hem niet. We
dienen dus eerbiedig om te gaan met wat Hij geschapen heeft. God gaf ons
verantwoordelijkheid voor de schepping.

1.2 Missie en visie
De Islamitische levenshouding is het fundament waarop de werkwijze van de
Stichting Darülaceze is gebaseerd. De gemeenschap wordt in overeenstemming met
de normen, waarden en regels van de islam ondersteund, ingelicht en zo nodig
begeleidt. Dit komt vooral tot uiting met het gebed in de Moskee dat door Stichting
Darülaceze wordt beheerd.
De essentiële overtuigingen, de kernwaarden van de Moskee voor staat zijn:
respect, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, openheid en vertrouwen.Alle
bestuursleden van de Stichting Darülaceze zullen actief gestimuleerd worden om
vanuit de identiteit, de visie, de kernwaarden en de kernopdracht betekenisvolle
leerervaringen op te doen, die hen voorbereiden op het vervullen van een actieve rol
in de samenleving.
Vanuit het perspectief dat hiervoor onder het kopje missie is geschetst, is het ideale
beeld van de toekomst van de Stichting Darülaceze, de visie, als volgt verwoord:
Samen werken aan een toekomst waar de goede boodschap van de Schepper
iedereen aanspreekt, of zij in een geloofsgemeenschap zijn opgevoed of
niet.Stichting Darülaceze is een gebedshuis met een islamitische identiteit die voor
iedereen klaar staat.

1.3 De Moskee
De Moskee is in eerste instantie de gebedsruimte van moslims, die net als de kerk
voor Christenen midden in de gemeenschap der gelovigen staat. Meer en meer
vervult de Moskee naast zijn godsdienstige taak ook een sociale taak.
Zoals uit het bovenstaande kan worden opgemaakt, fungeert het Moskeegebouw als
kern in de gemeenschap. Voor vergaderingen, diensten, feestdagen, jeugdwerk,
vrouwen, ouderen en overige bijeenkomsten en activiteiten wordt het Moskeegebouw
bijna elke dag gebruikt.
Elke Moskee wordt gezien als een schakel in de keten die begint met de eerste
Moskee, de Kuba, die door de Profeet Mohammed (vzmh) werd gesticht na zijn
vlucht uit Mekka naar Medina, de zogenaamde hicret, in het jaar 622. De hicret geldt
als het begin van de islamitische jaartelling.

1.4 Het gebed (salaat)
Het gebed kan zowel individueel als gezamenlijk worden uitgevoerd en wordt vijf keer
per dag verricht. Vanwege het gunstige effect op de verbroedering wordt het
gezamenlijke gebed aangemoedigd.
Voor het gebed verricht de moslim de kleine wassing, waarbij o.a. het gezicht, de
armen en de voeten worden gewassen. Tijdens deze uiterlijke reiniging bereidt men
zich niet alleen lichamelijk, maar tevens ook geestelijk voor op het gebed.
De betekenis van de salaat is dat de mens te midden van alle wereldlijke bezigheden
en afleiding vijf keer, verspreid over de dag, stil staat bij het belangrijkste aspect van
zijn leven; dat hij door God is geschapen, alleen Zijn dienaar is en dat hij
verantwoording zal moeten afleggen voor al hetgeen hij in dit leven heeft gedaan.
Een moslim maakt als het ware vijf keer per dag de balans op. Meer over het gebed
leest u in hoofdstuk 3.

HOOFDSTUK 2.
2.1 Darülaceze
Darülaceze is in opdracht van sultan Abdulhamit II in 1895 opgericht in het
Okmeydani op een gebied van 27.000 m2. Het complex bevatte een weeshuis,
school, ziekenhuis, rehabilitatie centrum, moskee, kerk, synagoge, bedrijfsruimtes,
keukens, bakkerijen, hammam, washuis, mortuarium, kapper, slaapvertrekken voor
verpleegsters en beheerders, slachthuizen, opslagruimtes voor voedsel en andere
benodigdheden en vrieshuis.
Darülaceze is sinds zijn oprichting toegankelijk voor ieder mens, zonder onderscheid
te maken in geloof, taal, ras of sekse. Darülaceze bood onderdak voor mensen die
hulp nodig hadden, bejaarden, weeskinderen en invaliden.
Wij als stichting Darülaceze hebben dan ook voor de naam Darülaceze gekozen
omdat wij voor ieder mens toegankelijk willen zijn en een helpende hand willen
bieden aan behoeftigen zonder enig onderscheid te maken.

2.2 Het doel van de Moskee
De Moslims maken gebruik van Moskeeën voor hun gemeenschappelijke gebed,
maar dit gebeurt niet wegens het besef dat de plaatsen of de gebouwen van deze
Moskeeën een bijzondere heiligheid bezitten voor de aanbidding van God. Een
Moskee wordt gebouwd om de moslims van die omgeving in de gelegenheid te
stellen voor het gezamenlijke gebed bijeen te komen.

De Moskeeën vergemakkelijken de verrichting van de gemeenschappelijke gebeden
en worden tevens voor andere godsdienstige en maatschappelijke doeleinden
gebruikt.
In een Moskee bevinden zich geen schilderingen, geen beelden, geen relikwieën. Zij
is een symbool van de gelijkheid van de mens. Rijken en armen staan schouder aan
schouder naast elkaar. Geen der aanwezigen mag er bezwaar tegen maken dat een
ander naast hem staat, noch mag een van hen worden verplaatst. Zij staan allen
gelijk, nederig en eerbiedig in de tegenwoordigheid van God. De Moskeeën dienen
verzamelplaatsen waar de economische en de sociale vooruitgang van de
gemeenschap worden besproken.

2.3 Doelstellingen
De activiteiten van de Stichting Darülaceze hebben tot doel, om voor de
moslimgemeenschap, de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te
bevorderen middels het organiseren van educatieve, sociaalculturele, sportieve,
maatschappelijke en religieuze activiteiten. De activiteiten van de Stichting
Darülaceze zijn voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud bedoeld.
Het bestuur doet haar activiteiten vanuit een op de islam geïnspireerde
maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking
komt. Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de moslims in de
Nederlandse samenleving centraal. De Moskee wil graag investeren in
samenwerking op lokaal niveau, met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke
instellingen. Hierdoor zullen alle betrokken partners op eigen wijze kunnen bijdragen
aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in
de wijk/stad).
Naast het primaire doel is het natuurlijk ook van belang dat er andere doelen worden
nagestreefd zoals:
De Islam kenbaar maken aan de kinderen middels lessen in het weekenden. De
gemeenschap de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de ruimte
t.b.v.Islamitische en culturele gebruiken en bijeenkomsten. Verschaffen van
Islamitische voorlichting aan iedereen die daar behoefte aan hebben.
De doelstelling zoals statutair vastgelegd:
- Het beheren en exploiteren van gebouwen, die worden gebruikt voor sociale,
culturele en religieuze activiteiten.
- Het verstrekken van religieuze, culturele en sociale activiteiten en het bieden van
hulp aan Islamieten, die een bij de stichting in beheer zijnde Moskee en sociaalculturele ruimte bezoeken.

- De verkoop aan de bezoekers van de Moskee en sociaal-culturele ruimte van
levensmiddelen, kranten, tijdschriften en boeken.
- Het in stand houden en creëren van mogelijkheden voor de in Rotterdam
verblijvende Islamieten om te kunnen voldoen aan hun godsdienstige plichten.
- Het bevorderen van het welzijnsklimaat van de Turks-Islamitische gemeenschap in
Rotterdam en het geven en steunen van Islamitisch onderwijs aan geïnteresseerden.
- Het verstrekken van culturele en sociale activiteiten en het bieden van hulp aan in
Nederland wonende Islamieten.
- Het (doen) organiseren van sociale, culturele en sportieve evenementen en het
deelnemen aan dergelijke evenementen.
- Het bevorderen van de emancipatie van de Turks-Islamitische vrouwen in de
gemeenten.
- De stichting beoogt niet het maken van winst.
Om het bovenstaande te realiseren heeft de Stichting Darülaceze behalve
gebedsruimte ook andere ruimten nodig. Hierover leest u meer onder punt 2.4.
De Stichting Darülaceze wordt voor het grootste deel door de gemeenschap zelf
gefinancierd. Over de financiering leest u meer in de hoofdstuk 4.

2.4 Doelgroep
Tot de doelgroep van de Stichting Darülaceze behoren alle moslims in en omgeving
Rotterdam. Hiertoe behoren kinderen, jongeren, vrouwen en ouderen. Afhankelijk
van interesse kunnen ook scholen, kerken, werkgevers en alle overige instellingen
die niet gelovig zijn en/of niet moslim zijn ook tot de doelgroep behoren. Hierbij gaat
het met name om voorlichting over de islam en rondleiding in de Moskee.

2.5 De accommodatie
Behalve de gebedsruimte heeft de Stichting Darülaceze nog andere ruimten als een
ontmoetingsruimte, leslokaal, dienstwinkel, keuken, en een vergaderruimte. Hier
komen mensen van verschillende leeftijd en achtergrond bij elkaar, ook buiten de
gebedsdiensten om. Dus de Moskee heeft naast de religieuze functie ook een
sociale functie voor de gemeenschap.
De leeftijdsopbouw van de gemeenschap is veranderd. Dit had als gevolg dat er
behoefte was aan andere activiteiten (gericht op jongeren en vrouwen).

Het huidige pand voldoet qua ruimte aan alle verwachtingen. Er is genoeg ruimte om
activiteiten voor jong en oud te organiseren.

2.6 Bestuur
Het bestuur bestaat uit 4 personen. De verschillende bestuursfuncties betekenen
veel opoffering van de eigen vrije tijd. Ondanks dat is de motivatie en voldoening
zeer hoog, omdat een ieder het als een verplichting vanuit het geloof ziet om bij te
dragen aan het welzijn van de maatschappij. De bestuursleden zijn allemaal
eindverantwoordelijk voor hun eigen bestuursonderdeel.
Het bestuur wordt benoemd door de Algemene Vergadering. Benoeming vindt een
keer per twee jaar plaats. Bestuursleden bestaan uit 11 vrijwilligers. Waarvan een
voorzitter, penningmeester en de secretaris. De overigen zijn algemene
bestuursleden met taken.
Bestuursvergaderingen worden een keer per maand gehouden en de
jaarvergaderingen in keer per jaar.

De voorzitter
De voorzitter van de Stichting Darülaceze geeft leiding aan het gehele bestuur. De
voorzitter is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het bestuur en haar beslissingen.
Hij coördineert de verschillende bestuursfuncties en zorgt er voor dat het bestuurlijk
team in eenheid praat, luistert en zich presenteert.

De secretaris
De secretaris draagt een grote verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het bestuur
van de stichting. Hij behandelt alle inkomende en uitgaande post en stelt de overige
bestuursleden op de hoogte van de binnengekomen correspondentie op de
bestuursvergaderingen.In overleg met de voorzitter stelt hij de agenda voor een
bestuursvergadering samen en stuurt deze dan naar de bestuursleden. Hij notuleert
de bestuursvergadering en maakt het conceptverslag met de genomen besluiten en
stuurt dat toe aan alle bestuursleden.

De penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de geldmiddelen van de
Stichting Darülaceze. Hij verzorgt de controleerbare vastlegging hiervan in een
boekhouding en is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening.

Aan het begin van het kalenderjaar ontvangt hij van de secretaris de dan geldende
overzicht van de donateurs. Hij draagt zorg voor de inning van de donaties en giften.

Algemene bestuursleden
Alle overige werkzaamheden wordt in overleg en met goedkeuring van het bestuur
overgedragen aan de algemene bestuursleden.

Kascommissie
De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met
toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
De commissie moet vaststellen dat de informatie in het financieel verslag toereikend
en correct is.
Het financieel verslag moet een zodanige vorm en inhoud hebben, dat de
bestuursleden adequaat geïnformeerd worden over het in het afgelopen boekjaar
gevoerde financiële beleid en daarover een oordeel kunnen geven. De kascommissie
wordt twee keer per jaar in de gelegenheid gesteld om de financiën te onderzoeken
en te controleren. Echter tot op heden heeft de commissie een keer per jaar de
financiën gecontroleerd en onderzocht.

Algemene Jaarvergadering
Een keer per jaar wordt er een algemene jaarvergadering gehouden voor de
donateurs. Hierin worden alle zaken aangaande gemeenschap en de Moskee
besproken. Gehouden activiteiten en de financiën wordt gepresenteerd aan de
aanwezigen. Kascommissie brengt haar verslag uit. Nieuwe bestuursleden worden
een keer per twee jaar gekozen/benoemd.

Imam
De Imam is geen bestuurslid. Daarom is hij niet aanwezig tijdens
bestuursvergaderingen. Echter voor een goede communicatie en afstemming wordt
de imam voor de vergadering uitgenodigd of hij belangrijke punten heeft. Daarnaast
heeft de imam wekelijkse contactmomenten met de voorzitter om de gang van zaken
te bespreken.
Naast leiden van de diensten betekent gaat imam op bezoek bij zieken en
overlijdensgevallen (rouwbezoek). Ook kraambezoek wordt door hem gedaan.

Daarnaast neemt hij deel aan het bezoekwerk van bestuursleden, zowel aan
ouderen als aan jongeren.

HOOFDSTUK 3.
3.1 Dagelijkse gebed
Het gebed wordt vijf keer per dag verricht. Voor zonsopgang, het midden van de dag,
de namiddag, de avond en 's nachts. Volgens overleveringen krijgt hij die zijn
gebeden in een Moskee in groepsverband verricht, 27 keer de beloning van een
gebed dat hij alleen uitvoert. Met een schoon lichaam, schone kleren en op een
schone plek onderwerp je je aan de Schepper met toewijding, in herinnering, dank en
vragend voor vergiffenis. Er worden verzen uit de Koran gereciteerd met bepaalde
fysieke bewegingen om je lichaam en geest te zuiveren en om zo gedurende de dag
in direct contact te komen met je Schepper, Ontwikkelaar en Ondersteuner. Het
gebed maakt je rechtvaardig, in en om je heen.

3.2 Vrijdaggebed
Behalve de vijf tijden van de verplichte gebeden die over de dag en nacht verspreid
zijn, zijn er de jaarlijkse feestgebeden, de wekelijkse vrijdaggebeden en de dagelijkse
vrijwillige gebeden voor alle volwassen mannen en vrouwen. Al deze gebeden
bestaan uit een verplicht deel en een deel naar keuze waarvan je de onderdelen met
wat inzet gemakkelijk kunt leren en uitvoeren. Dit is je eeuwige bereidheid tot
vrijwillige onderwerping aan Allah's bevelen voor eigen bestwil zonder enige
bemiddeling: Je hebt geen priester of monnik nodig om je gebeden te verrichten daar
je in direct nauw contact met Allah bent.
Het vrijdaggebed vormt het hart van het gemeenschap zijn. Hoewel de door de
dagelijkse gebeden meest bijdragen aan de gemeenschap is het vrijdaggebed plaats
waarop we ons met elkaar op God richten. Dit is ook het moment om de onderlinge
contacten te bevorderen en om elkaar te ontmoeten. Voor nieuwe moslims is het een
gelegenheid kennis te maken met anderen. De diensten vindt plaats onder
verantwoordelijkheid van de imam.

3.3 Overige gebedsdiensten
Naast de gewone reguliere diensten door de week en op vrijdag zijn er regelmatig
ook bijzondere diensten:
Feestdagen en heilige nachten.

Moslims kennen een aantal gedenk- en feestdagen. Hiervan zijn alleen Id-ulFitr
(Suikerfeest) en Id-ul-Adha (Offerfeest) officiële islamitische feestdagen, de andere
zijn gedenkdagen die vaak vanuit culturele achtergronden herdacht worden.
Vastenmaand Ramadan en Suikerfeest
De gehele Ramadan, de negende maand van de Islamitische kalender, vasten de
moslims van zonsopgang tot zonsondergang. De hele maand Ramadan mogen
volwassen moslims de gehele maand tussen zonsopgang en zonsondergang niet
eten, drinken, roken of seksuele omgang hebben.
Zowel de lichaam als de geest van de moslim moeten gedurende deze periode rein
zijn. Het vasten is niet bedoeld als boetedoening maar als zuivering van de ziel.
Door samen te vasten wordt de onderlinge band versterkt. Tevens is het vasten
bedoeld om het lichaam te beheersen. Tijdens de Ramadan wordt Allah bedankt
voor alles wat hij de mens gegeven heeft. Voor de rijken is de Ramadan een tijd
waarin ze eraan herinnerd worden hoe het is om arm en hongerig te zijn. Kinderen,
zieken, oude mensen, menstruerende en zwangere vrouwen zijn vrijgesteld van het
vasten. Het vasten is dus een manier om Allah te danken. Een moslim laat zijn
onderwerping aan de wil van Allah.
Tijdens de Ramadan let een moslim nog meer op zijn gedrag. Het is een maand
waarin de moslim zijn geloof meer aandacht geeft en er nog meer oplet zich niet te
laten leiden door zijn basisbehoeften. Ook let hij er meer op dat hij geen
onfatsoenlijke dingen zegt of denkt.
Een mens is volgens de Koran zwak en heeft veel moeite zichzelf onder controle te
houden, daarom kost het opbrengen van de vereiste zelfdiscipline tijdens de
Ramadan veel energie. Moslims proberen zoveel mogelijk met goede dingen bezig te
zijn om te voorkomen dat ze op een bepaald moment toch, per ongeluk iets doen wat
niet fatsoenlijk is of niet is toegestaan tijdens het vasten (bijvoorbeeld kwaad worden,
eten of drinken).
De eerste dag van de islamitische maand şevaal is voor moslims Suikerfeest, een
feestdag. Moslims vieren dat ze een goede vastenmaand (Ramadan) hebben
beleefd. Ze feliciteren elkaar, omhelzen elkaar en wensen elkaar een gezegend
feest. Suikerfeest is ook een feest van verzoening.
Offerfeest
In de twaalfde moslimmaand is de Hac, de bedevaart naar Mekka. De pelgrims
voeren een tocht langs heilige plekken die worden geassocieerd met de profeten
Ibrahim en Mohammed (vzmh). Op de tiende dag van de bedevaart offert de pelgrim
een dier. Moslims die niet op bedevaart zijn slachten ook een dier ter herdenking aan
de profeet Ibrahim. Overal in de wereld slachten moslims op deze dag een offerdier.
Een derde van het vlees is voor de armen, een derde voor familieleden en vrienden,

en een derde voor jezelf. Samen met het Suikerfeest na de ramadan is het offerfeest
het belangrijkste feest van de Islam. Het duurt drie dagen.
Nieuwjaar (Muharrem)
Op de eerste dag van de islamitische maand muharrem herdenken moslims dat de
profeet Mohammed en zijn volgelingen in het jaar 622 de stad Mekka verlieten en
naar Medina verhuisden. Enkele generaties later zou de datum van deze verhuizing,
in het Arabisch "al- Hicret" genoemd, als beginpunt voor de islamitische kalender, de
Hicri-kalender, worden genomen. De eerste dag van muharrem van het jaar 1 van de
islamitische jaartelling komt overeen met 16 juli van het jaar 622 van de christelijke
jaartelling.
De tiende dag (Aşura)
In het jaar 623 van de christelijke jaartelling stelde de profeet Mohammed de tiende
dag van de maand muharrem in als vastendag. Deze dag werd later vervangen door
de verplichte vasten gedurende de islamitische maand ramadan. Toch zijn er nog
steeds veel moslims die op de tiende muharrem vasten. Aşura is de tiende dag van
muharrem.
Geboorte van de profeet Mohammed (Mevlid)
De profeet Mohammed werd geboren op de twaalfde dag van "rebi-ul-evvel", de
derde maand van het islamitische maanjaar. Deze datum komt overeen met het jaar
570 van de christelijke jaartelling. Deze gebeurtenis wordt door de
moslimgemeenschap herdacht.
Hemelreis van de Profeet Mohammed (Mirac)
De 27ste van de islamitische maand receb is de nacht van de reis van de profeet
Mohammed van Mekka naar Jeruzalem, en zijn daaropvolgende reis naar de hemel.
Deze miraculeuze gebeurtenis wordt ́s avonds in de Moskee, in de "gezegende
nacht" herdacht.
Nacht van de lots-bezegeling (Berat)
De veertiende nacht van de islamitische maand şaban wordt `Berat ,́ genoemd. Het
is een nacht van gebed en meditatie, vergeving van zonden en bepaling van het lot.
Allah stelt in deze nacht vast wie er in het komend jaar zullen sterven en wie er
geboren zullen worden.
Nacht van de beslissing (Kadir)
Dit is de 27ste en allerheiligste nacht van de islamitische vastenmaand ramadan. In
deze nacht bracht de engel Cebrail de eerste openbaring van de heilige Koran (het
heilige boek van de moslims) over aan de profeet

3.4 Bijzondere diensten

1. Besnijdenis
De religieuze besnijdenis wordt al duizenden jaren uitgevoerd. Zij gaat terug tot in de
tijd van de profeet Ibrahim (Abraham), stamvader van de moslims, joden en andere
volkeren. Destijds sloot God een verbond met de profeet Ibrahim (Abraham) door
hem op te dragen al zijn nakomelingen te besnijden.
De islamitische besnijdenis wordt door moslims ervaren als een ‘morele’ verplichting
omdat deze traditie door de profeet Mohammed, vrede zijn met hem, wenselijk werd
geacht. De besnijdenis behoort binnen de islam tot de reiniging.
Volgens de islamitische geloofsleer betreft de besnijdenis dan ook een “Sünnet”, een
handeling naar het voorbeeld van de profeet. Daarom wordt de besnijdenis door de
islamitische schriftgeleerden, in het algemeen, aanvaard als zijnde een plicht voor
iederemoslimjongen.

2. Huwelijksdienst
Het huwelijk wordt gezien als de verbintenis van twee families, niet van alleen maar
twee mensen. Daarom begeleiden ouders hun kinderen vaak in de keuze van
degene met wie ze gaan trouwen. Maar zij dwingen hun kinderen niet hun keuze te
volgen.
De huwelijksdienst wordt voorbereid door de imam in samenspraak met het
bruidspaar. Bij de voorbereiding wordt ook het huwelijksformulier besproken wat in
de dienst gebruikt wordt. De dienst vindt plaats onder verantwoording van het
bestuur en de imam. Als er een aanvraag voor een huwelijksdienst komt van een stel
dat reeds met elkaar samenwoont wordt dit niet geweigerd. Wel wordt in het
voorbereidende gesprek gevraagd naar hun motivatie en wordt duidelijk gemaakt wat
de waarde van het huwelijk is boven het samenwonen. De eenvoudige
huwelijksplechtigheid bestaat uit lezingen uit de Koran en gebeden.

3. Rouwdienst
Moslims geloven dat zij na hun dood door God geoordeeld zullen worden op de dag
van het oordeel, wanneer de geschiedenis eindigt. Iedereen gaat dan naar de hemel
of de hel, afhankelijk van de wijze waarop ze hebben geleefd.
Wanneer iemand sterft, wast de imam meestal het lichaam voor de begrafenis. De
begrafenis moet zo spoedig mogelijk na de dood plaatsvinden. Crematie (het

verbranden van het lichaam) is verboden, aangezien de doden zullen opstaan op de
dag van het oordeel, en het wordt beschouwd als een ontwijding van het lichaam.
Begrafenissen moeten eenvoudig en waardig zijn. Het lichaam wordt begraven met
het gezicht naar Mekka. Wanneer er een gemeentelid overlijdt, en het verzoek komt
voor een rouwdienst voorafgaand aan de begrafenis, dan gebeurt dit bij voorkeur
vanuit de Moskee.

4. Geboorte
Een kind wordt beschouwd als een geschenk van God, en moslims vinden een groot
gezin een zegen. De eerste woorden die een baby hoort, gaan over God: Allah is de
enige God, en Mohammed is zijn ware boodschapper. Om de geboorte te vieren, de
familie en de vrienden te trakteren en als traktatie voor de armen wordt er een offer
gebracht. Dit wordt akika, het geboorteoffer genoemd. Wanneer het haar van het
kind voor het eerst wordt geschoren, wordt dit gewogen en het gewicht ervan wordt
in goud aan de armen geschonken. Bij het eerste lachje, het eerste tandje, het eerste
pasje dat het zet, het eerste woordje dat het zegt wordt steeds een gepast bedrag
geschonken, worden de armen verblijd.

3.5 Activiteiten
In de loop der jaren heeft de Stichting Darülaceze zijn activiteiten en zijn afdelingen
binnen de gemeenschap uitgebreid. De afdelingen die tot stand zijn gekomen zijn als
volgt:
- Vrouwengroep - Jongerengroep
De belangrijkste redenen van de geroepen die tot stand zijn gekomen ligt aan het
feit, dat we ons met behulp van deze groepen kunnen richten op verschillende
doelgroepen (vrouwen, jongeren), zodat we beter en efficiënter kunnen
communiceren met deze groepen. De Stichting Darülaceze kan zich met behulp van
deze groepen beter richten op de behoeften van deze mensen in de Nederlandse
samenleving en hierdoor een steentje bijdragen aan de participatie van deze groep
mensen. Hieronder zijn de meest voorkomende activiteiten van Stichting Darülaceze
opgenomen:
1. Kinderfeest 23 april
Ongeacht ras, taal, geloof en cultuur worden samen met de kinderen diverse sociaal
culturele activiteiten gevierd, zoals; muzikale activiteiten, sportieve activiteiten,
spelletjes, volksdans etc.

2. Sport en Jongerenfeest 19 mei
Op deze dag wordt het feest van de jeugd en de sportdag gevierd. Voor de jongeren
worden diverse sportieve activiteiten gevierd zoals gezamenlijk vissen, vliegeren,
fietsen en lopen. Daarnaast wordt voor twee doelgroepen voetbaltoernooi
georganiseerd.
3. Viering van de geboorte van de profeet
In april wordt de geboorte van Mohammed op verschillende vormen gevierd. Naast
diverse lezingen en voorlichtingen in de Stichting Darülaceze zijn wij afgelopen drie
jaar ook aan de regionale viering actief betrokken geweest.
4. Kinderen
De kinderen krijgen weekends Koranles van de imam. Ook komen de islamitische
voorschriften, waarden en normen aan de orde. Voor kinderen welke bevorderd zijn
in het lezen van koran, islam en het geven van lezingen worden zowel regionaal als
landelijk wedstrijden georganiseerd. Om een gevarieerde programma te beiden
hebben wij ook speciaal voor de kinderen filmmiddagen georganiseerd. Ook hebben
we afgelopen jaren diverse uitjes georganiseerd.
5. Jongeren
De jongeren hebben een uitwisselingsprogramma met anders gelovigen. Diverse
instellingen bezoeken en op excursies gaan behoren tot de belangrijkste activiteiten
van de jongeren. De Jongeren komen een keer per week bij elkaar om samen de
Koran te lezen en elkaar te volgen in aanwezigheid van de imam. Verder gaan de
jongeren samen bowlen, voetballen, film kijken, lezen en computeren. Ook is de
Stichting Darülaceze voor de jongeren een ontmoetingsplek om samen gezellig met
elkaar te zijn. De nadruk ligt, naast de islam en kennisverbreding op creativiteit en
spel. Waar nodig krijgen de jongeren ondersteuning en begeleiding van het bestuur
en van de imam. Jaarlijks wordt een ontspanningsweekend georganiseerd voor de
jongeren. Doel hierbij is enerzijds het versterken van de onderlinge band en
anderzijds het met elkaar praten over en bezig zijn met het geloof in God. Sport en
spel zijn hierbij belangrijke elementen.
6. Vrouwen
Vrouwen komen wekelijks bij elkaar in de Moskee om samen Koran te lezen en
elkaar te volgen met daarnaast ruimte voor ontspanning. Verder hebben de vrouwen
themabijeenkomsten zoals, over Zorg, Opvoeding, Onderwijs, Arbeidsmarkt en
Vrijwilligerswerk. Indien het nodig is krijgen de vrouwen ondersteuning en
begeleiding van het bestuur en van de imam.
7. Internationale dagen

Viering van de Moederdag, Vaderdag en Vrouwendag wordt georganiseerd en in de
vorm van gezellige bijeenkomsten gevierd.
8. Dialoog
Vaak krijgen we bezoek van kerken en stichtingen in de buurt. Samen praten wij dan
over het geloof en de raakvlakken met anderen geloven.
9. Samenwerking met andere organisaties
Om de effectiviteit van de activiteiten te vergroten, werkt het Moskeebestuur o.a.
samen met het gemeentehuis, scholen, andere (maatschappelijke) organisaties
(bijvoorbeeld politie, Wijkverenigingen en Welzijninstellingen.
10. Voorlichtingsbijeenkomsten & Themabijeenkomsten
Van tijd tot tijd organiseert het Moskee bestuur bijeenkomsten over thema’s die
actueel zijn. Zo hebben wij verschillende bijeenkomsten georganiseerd over
verzekeringen, gezondheid en het onderwijssysteem. Daarbij werden telkens
gastsprekers uitgenodigd om duidelijkheid te verschaffen.
De volgende thema ́s zullen nog zeker (wederom) aan de orde komen: Arbeid,
sociale zekerheid, onderwijs en opvoeding, huisvesting, gezondheidszorg en welzijn,
overheidsbeleid rond minderheden, taken van politie en justitie, media en informatie,
peuterspeelzaal, rechtshulp, UWV Werkplein, vrijwilligers centrale etc.
11. Iftarmaaltijden
Stichting Darülaceze organiseert tijdens de ramadan een aantal iftarmaaltijden. Deze
maaltijden zijn ook bedoeld om buurtbewoners van verschillende achtergronden met
elkaar in contact te laten komen. Met als doel onderling contact en begrip te kweken.
Voor al deze genoemde activiteiten heeft de imam een belangrijke rol. Bij de
religieuze activiteiten is hij de voortrekker en het bestuur heeft een ondersteunende
rol. Het bestuur heeft hier ondersteunende en coördinerende taak. Voor de
activiteiten van welke niet van religieuze aard zijn draaien de rollen om.

HOOFDSTUK 4.
4.1 Financiën
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de inkomsten bronnen van de Stichting
Darülaceze. Om de activiteiten uit het Beleidsplan 2016-2021 te kunnen waarmaken
en het pand te beheren, heeft de stichting financiële middelen nodig.

4.2 Donaties
Stichting Darülaceze telt in Rotterdam ongeveer 45 betalende donateurs (gezinnen).
Elk donateur is vrij om een bedrag aan de Moskee te geven. De hoogte van het
bedrag is in 2013 tijdens het jaarvergadering vastgesteld op € 25,00 per maand en is
tot op heden niet gewijzigd. Alhoewel het Moskeebestuur donaties via de
automatische incasso wenst, zijn er een aantal donateurs die telkens achteraf via de
bank overmaken. Ook zijn er een aantal donateurs die achteraf middels een kwitantie
betalen. Een overzicht (lijst) van donateurs hangt in de ontmoetingsruimte en is voor
iedereen zichtbaar.

4.3 Giften / sponsors
Naast donaties zijn incidentele giften ook een belangrijke inkomstenbron van de
Stichting Darülaceze. Er zijn moslims die vrijwillig aan de Stichting Darülaceze gift
schenken. Dit bestaat in het praktijk veelal uit, gift in de vorm van geldbedrag of een
schenking van een duurzame gebruiksgoed. Daarnaast zijn er moslims die een
bepaalde activiteit en/of een gedeelte van de activiteit willen sponsoren. Zowel het
bestuur als de aangewezen personen door het bestuur kunnen zich bezig houden
met het werven van sponsors voor de jaarlijks terugkerende kosten op het gebied
onderhoud van het pand en voor de jaarlijkse activiteiten van de Moskee.

4.4 Collectes
Bij feestdagen zoals Suikerfeest en offerfeest wordt in het gebedsruimte collectes
gehouden. Voor het organiseren van activiteiten kan het bestuur incidenteel een
beroep op een extra collecte waarmee de uitgave van de activiteiten deels kan
worden bekostigd. Een besluit om een extra collecte wordt door het bestuur
genomen.
Ook voor de rampgebieden en voor andere Moskeeën wordt gecollecteerd. Verzoek
om een collecte te houden voor een ander Moskee moet schriftelijk gebeuren. Het
bestuur beslist of er gecollecteerd wordt in de Moskee.

4.5 Dienstwinkel
Ook een inkomstenbron is de dienstwinkel van de Stichting Darülaceze. Hier worden
producten en boeken verkocht die de moslims niet makkelijk in de omgeving kunnen
krijgen/kopen. Vrijdag, zaterdag en zondag is de dienstwinkel ongeveer 3 uur open
voor de gemeenschap. Naast een aantal bestuursleden hebben een aantal mensen
de sleutel van de dienstwinkel. Op basis van een rooster is men beschikbaar in de
dienstwinkel om producten en boeken te verkopen. Hier werken uitsluitend
vrijwilligers.

4.6 Markten
Vanwege stijging van de vast lasten, staan een aantal vrijwilligers een aantal keren
per jaar op de vrije markten om zelf gemaakte hapjes te kopen.

4.7 Beheer en besteding van het vermogen
Voor het beheer van het vermogen van de Stichting Darülaceze zijn alle vrijwillige
bestuursleden verantwoordelijk. In het praktijk houdt de penningmeester zich
hiermee vaak bezig en doet een verslaglegging aan het bestuur tijdens
bestuursvergaderingen.
De besteding van het vermogen van de Stichting Darülaceze wordt door het bestuur
gedaan. Het bestuur is bevoegd tot een bedrag van € 10.000,00 besluit te nemen om
het bedrag te besteden voor noodzakelijke uitgaven. Voor het meerdere zal dit
voorgelegd worden aan de Algemene vergadering. Tevens wordt de Islamitische
Stichting Nederland hiervan in kennis gesteld.

4.8 Vergoedingen
Voor de gemaakte onkosten kunnen vrijwilligers alleen de
onkostenvergoeding/reiskosten op declaratiebasis krijgen. Hierbij heeft de Stichting
Darülaceze een richtlijn van € 0,19 per km. De ervaring leert dat tot op heden bijna
niemand hier gebruik van maakt.

HOOFDSTUK 5.
5.1 Beleidsvoornemens en aandachtspunten
Voor de periode van 2015 tot 2020 van dit plan, staat in algemene zin het vergroten
van de deelname van jongeren en vrouwen aan activiteiten, worden georganiseerd,
centraal. Enerzijds zal het beleid gericht zijn op verder uitbouwen van de huidige
situatie, anderzijds zal de aandacht gericht worden op nieuwe initiatieven en ideeën.
Binnen de Stichting Darülaceze is een directe lijn met de jongeren niet geregeld.
Wellicht is het aanstellen van een bestuurslid een optie.
Betrekken van de oudere jeugd bij diverse algemene activiteiten binnen de Moskee,
met als doel om hen ook op deze wijze voor te bereiden op het “toekomstige actieve
gemeentelid/ vrijwilliger”. Ook moeten wij ons bezig houden met het vergroten van
begrip, houding en respect tussen ouderen en jongeren binnen de gemeenschap.
Vrijwilligers zijn het goud van de Moskee. Zonder hen is het onmogelijk alle
genoemde activiteiten in dit beleidsplan van de Moskee uit te voeren. De ervaring
leert echter dat het steeds moeilijk(er) is hiervoor (voldoende) vrijwilligers te vinden.
Duidelijk is wel dat dit beter lukt indien een projectmatige aanpak wordt nagestreefd,
relatief kortlopend en met een duidelijke einddatum.
Voor de voortgang van de werkzaamheden is het van groot belang om stil te staan
bij de vraag hoe met vrijwilligers wordt omgegaan, vanaf het moment van werven tot
en met het bedanken en op ieder moment daar tussenin. Doel van de ontwikkeling
van een concreter vrijwilligersbeleid voor de komende jaren is meer vrijwilligers
(beter) te kunnen motiveren.
Taken en verantwoordelijkheden opleggen aan actieve leden voor bepaalde tijd,
zodat sommige bestuursleden niet tot in het oneindige ergens aan gebonden zitten.
Er moet meer waardering opgebracht worden voor de werkers van de Moskee en
actieve leden, bijvoorbeeld door dank-je-wel-dagen te organiseren voor vrijwilligers.
Zelfwerkzaamheid in de Moskee willen wij stimuleren, door bijvoorbeeld een
onderzoek te doen naar de kwaliteiten van de bestuursleden. Zo hebben we in beeld
wie wat kan en waar nodig om hulp te vragen.
De imam ging alleen op huisbezoeken bij de leden. Voornemen is dat de imam
bijgestaan wordt door het bestuur. De coördinatie moet goed opgezet worden. Hierbij
is het van belang om de samenwerking tussen de imam en het bestuur te
bevorderen.
Voor de plannen is onze financiële middelen niet toereikend. Hiertoe behoort tot de
mogelijkheden om in overleg met de Islamitische Stichting Nederland een landelijke
collecte wordt gehouden bij Moskeeën. Ook is het duidelijk dat we met de collecte
niet verder komen en is noodzakelijk om komende periode andere activiteiten te

verrichten zoals organiseren van een rommelmarkt. Tevens kunnen wij de
gemeenteleden stimuleren om bij de dienstwinkel meer te kopen.
Met de omliggende Moskeen is er een goed contact. Dit komt mede door deelnemen
aan elkaars activiteiten. Echter de contacten met jongeren de Stichting Darülaceze
en de jongeren van de omliggende Moskeen zal bevorderd moeten worden.
Goede en tijdige communicatie is essentieel voor de presentatie van de Stichting
Darülaceze en de informatievoorziening aan de gemeenschap. We zullen dit
onderdeel verder moeten oppakken om bijvoorbeeld een keer per kwartaal een blad
uit te brengen.
Een beleidsplan is altijd een momentopname. Het is daarom goed ook dit plan over
maximaal vijf jaar opnieuw aan een grondige herziening te onderwerpen.
Noodzakelijkerwijs is een beleidsplan ook beperkt tot de hoofdlijnen van het beleid,
over een langere periode. Nogmaals zij vermeld dat uit dit beleidsplan jaarlijks een
aantal concrete aandachtspunten zou moeten worden geselecteerd, om aan de hand
daarvan daadwerkelijk invulling en richting te geven aan het beleid voor het lopende
jaar.

OVERZICHT BIJLAGEN

1. Begroting 2016 & 2017
2. InschrijvingKamervanKoophandel
3. Aktevanoprichting

