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 sociaal-culturele 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 van het beleidsplan.
De Stichting Darülaceze wordt voor het grootste deel door de gemeenschap zelf gefinancierd. Over
de financiering leest u meer in de hoofdstuk 4. van het beleidsplan.

