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1.

Waarom doen wij dit?

In onze huidige samenleving zijn er personen die veel hebben betekend voor
onze gemeenschap waaraan zij ook een zeer positieve bijdrage hebben geleverd.
Wij willen graag iets terugdoen voor deze belangrijke fungerende personen in
onze gemeenschap. Daar waar wij toen ook ooit hulp, steun en aandacht nodig
hadden van hen, willen wij die boodschap en missie voortzetten voor onze
volgende generaties.
Stichting Masjid e Awliya Noori Masjid realiseert deze ideologie "Help
elkaar". Wij helpen welwillende personen in onze gemeenschap om
datgene te doen wat hen gelukkig maakt en daarmee dragen wij bij om de
prettige samenleving in Amsterdam en omstreken verder te ontwikkelen.
Bij ons komen er personen van alle leeftijden, die allemaal uniek zijn. Wij
geloven erin dat diversiteit bijdraagt aan de ontwikkeling van ons als individu.
Het leren en het respecteren van elkaar is hierbij erg belangrijk. Wij zetten
daarom ook de persoon centraal.
Onze motto is: Investeer, Integreer & Inspireer!
2.

Wat doen wij?

Wij staan voor: Samen bereiken we meer! Wij zijn in nauw contact met onze
gemeenschap: onze gewaardeerde ouderen, young professionals en kinderen.
Wij vragen om feedback en nemen vervolgens actie op de ontvangen feedback.
Met een onontbeerlijk oog voor detail, warm persoonlijk contact, sterke
professionaliteit / ervaring en diepgaande inzichten, zijn wij in staat om in een
ieders persoonlijke behoefte te voorzien. Hiervoor geldt wel als voorwaarde dat
de behoefte in lijn is met onze missie, leer van elkaar.
In al onze activiteiten staat de persoon centraal, dat betekent dat er in hoge mate
persoonlijk contact en begeleiding heel erg belangrijk zijn:
Ouderen on-line:
Alhoewel tegenwoordig onze gewaardeerde ouderen al zeer goed overweg
kunnen met de mobiele technologie, hebben zij toch nog erg veel behoefte om
face-2-face met hun leeftijdsgenoten even gezellig te socializen onder een genot
van een kopje koffie of thee. Daar zetten wij ons voor in!

Ouderen en kinderen:
Onze gewaardeerde ouderen houden onze kleintjes bezig. Zij spreken over hen
als "hun kleinkinderen". Ze begeleiden deze kinderen ook met hun huiswerk.
Daar zetten wij ons voor in!
Young professionals:
De ‘young professionals’ van onze gemeenschap willen hun ervaringen, skills,
tips & tricks delen met de volgende generatie die nog aan het studeren zijn of op
het punt staan om af te studeren. Ervaringen worden gedeeld hoe zij na het
afstuderen in de maatschappij zijn gestapt, wat zijn de lessen/valkuilen geweest
die zij hebben geleerd. Ook delen zij de ervaringen over hoe je jezelf kan
presenteren en profileren in de maatschappij. Daar zetten wij ons voor in!
Wij verwezenlijken onze activiteiten door middel van o.a.:
•
•

Thema-avonden;
Vaste workshops & cursussen
(maar ook op verzoek);

•

Persoonlijke gesprekken en
adviezen;

•

Bijstaan bij alledaagse
activiteiten.

Maatschappelijke functie:
Wij ervaren dat er ook mensen zijn in de gemeenschap die met dilemma’s te
maken hebben in hun leven en de stichting biedt de mogelijkheid aan deze
mensen voor begeleiding of om advies in te winnen hoe zij het beste met dit
soort dilemma’s kunnen omgaan.
Voor meer informatie over waarom wij dit doen en/of over wat wij doen, kunt u
contact met ons opnemen via mail of telefonisch.

3.

Doelstellingen:

De Stichting heeft als doelstelling:
Stichten en beheren van een islamitisch sociaal cultureel en informatie centrum
voor de Sunnitisch (soefi) moslim gemeenschap in Nederland,
Beheer van informatiecentrum tbv integratie en tolerantie en dialoog tussen
moslims en niet-moslims door o.a: Buurtbijeenkomsten
Stichten en beheren van accommodaties en hulp aan Hulp behoeftigen in binnen
en buitenland ism Nederlandse en erkende internationale hulporganisaties.
Wij bieden al onze activiteiten gratis aan, het doel is om elkaar te helpen. Deze
activiteiten zijn voor een ieder die onze huisreglementen nauwkeurig volgen ,
toegankelijk, maar voor sommige van de educatieve activiteiten geldt wel een
minimum leeftijdsgrens.

4.

Opstelling van het bestuur:

Het bestuur bestaat uit vier natuurlijke personen belast met de volgende functies:
Voorzitter:

M.F.Guman

Vicevoorzitter:

L.A.Dilmohamed

Penningmeester: M.A.M.Guman
Bestuurslid:

T.A.Rostamkhan

Het bestuur is er om uw belangen te behartigen, wij zijn er voor u. Wij beslissen
niet voor u, wij beslissen samen met u. Het bestuur neemt het definitieve besluit
en is daarmee eindverantwoordelijk voor wat er gebeurt in en om de stichting.
Het bestuur van de stichting wordt niet gekozen. Het bestuur kiest zelf nieuwe
bestuursleden. U kunt altijd bij iemand van het bestuur terecht voor uw vragen
en opmerkingen.

5.

De Stichting en haar financiën:

De stichting heeft de volgende inkomsten en uitgaven:
Inkomsten:
-

Donaties en giften

Uitgaven:
-

Huisvestingskosten;

-

Kosten die samenhangen met de kernactiviteiten;

-

Telefoon- & internetkosten;

-

Kosten voor het vervaardigen en aanschaffen van literatuur;

-

Vrijwilligersvergoeding;

-

Kantoorkosten;

-

Overige bedrijfskosten.

Goedkeuring van het financieel verslag:
Het financieel beheer is de verantwoordelijkheid van de penningmeester. Elk
jaar wordt in de maand Januari het financieel verslag van het vorig boekjaar aan
het bestuur gepresenteerd ter goedkeuring. Na goedkeuring wordt het financieel
verslag op onze website gepubliceerd.
De inkomsten en uitgaven vinden plaats via onze ING-Bank

