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Start van Stichting Islamitisch Centrum Al-Rahma Groningen 
 

Stichting Islamitische Centrum Al-Rahma Groningen (Moskee Al-Rahma Groningen) is een 

non-profijt stichting. Wij stellen ten doel om bruggenbouwer te zijn tussen verschillende 

bevolkingsgroepen en polarisatie tegen te gaan.  Wij hechten grote waarden aan de normen 

en waarden tussen de multiculturele samenleving.  Vandaar dat we als extra een 

ontmoetingsruimte willen creëren voor de multiculturele bevolkingsgroepen. Wij zijn al 

enige tijd bezig maar we zijn eind 2018 officieel van start gegaan. 

 

2019 was voor ons het start van de stichting om onze doelen en activiteiten waar te maken. 

Daarbij was het voor ons erg van belang om leden te verwerven in de loop van de tijd die 

ons willen helpen met het realiseren van een moskee.  

Zo konden wij onder andere beginnen met het vinden van een locatie om elke vrijdag het 

vrijdaggebed te laten plaatsvinden. Eind augustus hadden wij eindelijk maar toch een locatie 

gevonden voor het vrijdaggebed. Begin september zijn we officieel begonnen met die 

activiteit.  

2020 was voor ons een bewogen jaar waarbij we zijn verhuisd naar de huidige locatie. 

Daarnaast hebben we een benefiet gehouden aan het einde van het kalenderjaar 2020. We 

wisten voor en tijdens de benefiet een grote naam te creëren met veel betrokken en actieve 

achterban als eindresultaat.  

 

  



Doelen en activiteiten 
 

Moskee Al-Rahma Groningen heeft een aantal doelen waar we naartoe streven waaronder 

de saamhorigheid tussen de bevolkingsgroepen bevorderen, polarisatie binnen de 

maatschappij tegen gaan en de dialogen tussen de verschillende groeperingen stimuleren. 

Om onze doelen te realiseren hebben we een plek nodig waar wij al onze activiteiten en 

doelen kunnen organiseren.  

Naast de doelen hebben wij ook activiteiten die we binnen de nabije toekomst willen laten 

plaatsvinden. Daaronder valt onder andere koran- en religieuze lessen, activiteiten tijdens de 

islamitische feestdagen en het gebed 7 dagen in de week, 5x per dag. Al deze activiteiten zijn 

gericht voor zowel jong als oud. 

In de loop van 2019 hebben we nog een aantal doelen weten te creëren. 1 van de 

belangrijkste is het vinden van een vaste locatie voor de moskee.  We hebben een aantal 

panden bezocht en die waren niet geschikt voor ons doel. Ze waren niet geschikt voor ons 

doeleinde. Ook hebben we samen met de gemeente een aantal gesprekken gehad voor een 

geschikte locatie. Tot op heden zijn we nog druk bezig met het zoeken naar de geschikte 

locatie in de gemeente Groningen. 

In 2020 hebben wij onze focus gelegd op sociaal media. Onze achterban zijn vooral de 

jongeren die veel gebruik maken ervan. Op die manier wisten wij meer bereik te krijgen en 

zijn de donaties gestegen. 1 van onze doelen is geworden dat sociaal media een prioriteit 

wordt om gezien te worden. Zo kunnen we meer mensen betrekken in het proces en is het 

makkelijker voor ons om mensen te bereiken uit andere steden dan voor corona het geval 

was. 

 

 

 

  



Toekomst 

 

Ons voornaamste doel is het vinden van een locatie die geschikt is voor ons doeleinde. 

Omdat de grond/huur flink oploopt is het lastig om dit doel waar te maken. Het zal daarom 

voor ons voorlopig een actieve zoektocht blijven met hoge prioriteiten. 

We streven ernaar om binnen de komende 5 jaar een permanente plek te hebben gevonden 

om al onze doelen en activiteiten te realiseren. We zullen dus de nadruk leggen op het 

vinden van meer leden en om een groter netwerk te creëren. Zonder leden kunnen wij onze 

toekomstplannen niet waarmaken.   

Na een succesvol benefiet hebben we gezien dat het zeker voor herhaling vatbaar is. 

Vanwege het mooie jaar 2020 zien we dat de toekomst, hopelijk, nog meer te bieden heeft. 

We blijven de komende jaren vooral doorgaan met het zoeken naar een permanente locatie! 

 

Organisatie  

 
Naam instelling: Stichting Islamitisch Centrum Al-Rahma Groningen 

RSIN/Fiscaal-nummer: 859332317 

Tijdelijke locatie voor vrijdag gebed 
Oliemuldersweg 41 
9713 VA Groningen 
 
Website:…www.alrahma.nl  

KVK-nummer: 73044687 

 

 

Bestuur 
 

• Voorzitter: Salih Mahmoud 

• Penningmeester/ Secretaris: A.M. Hussein 

• Algemeen bestuurslid: Hassan Abdullahi.  

• Algemeen bestuurslid: Ahmed Adan 

  

http://www.alrahma.nl/


Beloningsbeleid 
 

Bestuursleden 

Bestuursleden kregen voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden 
gemaakte (on)kosten kunnen worden vergoed, waarbij voorafgaand schriftelijk vastgelegde 
eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden vereist is. 

In 2019 (en 2018) hebben bestuursleden géén vergoeding ontvangen voor gemaakte (on)kosten. 

 

Overige vrijwilligers 

Vrijwilligers kunnen voor hun werkzaamheden een kleine vergoeding ontvangen die 
vastgelegd wordt in overleg met de vrijwilliger en alle overige bestuursleden.  

 

Soorten vrijwilligersvergoedingen 

1. Vergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten: 
De vrijwilliger krijgt de daadwerkelijke gemaakte kosten, die aantoonbaar zijn door middel 
van bewijsstukken en op basis van een ingediende declaratie. 

2. Vrijwilligersvergoeding: 
In plaats van werkelijk gemaakte kosten, kan de vrijwilliger een vaste vergoeding 
ontvangen (voor maxima zie wettelijke regels belastingdienst). 

In 2019 (en 2018) zijn een aantal vrijwilligers actief geweest met het inzamelen van geld en het 
realiseren van de eerste benefiet. Hiervoor hebben de vrijwilligers géén beloning of vergoeding 
ontvangen. 

  



 

Financiën 

  

Inkomsten 2018 2019 2020 

Donatie/Benefiet/Contributie €786,00 €15.659,72 €27.941,51 

Totaal inkomsten €786,00 €15.659,72 €27.941,51 

Uitgaven    

Notariskosten -€592,56   

Tijdelijke huisvesting  -€767,42  -€5.399,76 

Webhosting/kantoorartikelen   -€52,36   -€121,71     

Bankkosten  -€112,96   -€221,23 

Overig  -€237,01   -€70,00 

Zakat (aalmoezen)     -€380,00 

Totaal uitgaven -€592,56 -€1.169,75 -€6.192,70 

Banksaldo per einde boekjaar €193,44 €14.683,41 €36.432,22 

 

 


