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Inleiding 
Dit document bevat het Activiteiten Jaarverslag van Stichting Haci Bayram over 2015. De algemene 
doelstellingen en activiteiten van de stichting blijven hetzelfde als voorgaande jaren. Daarnaast 
heeft Stichting Haci Bayram zoals ieder jaar ook specifieke doelstellingen en activiteiten gehad, 
welke in dit document beschreven worden. 

In dit jaarverslag zullen alle activiteiten ter bevordering van de zichtbaarheid, informatie voorziening 
worden behandeld. Ook zal er gekeken worden naar de gerichte activiteiten en naar de activiteiten 
ter bevordering van de deskundigheid van vrijwilligers en leden. 
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Geschiedenis 
In de jaren 60 begonnen de eerste gastarbeiders vanuit Turkije naar Europa te komen. In het begin 
kwamen deze mensen bijeen op hun religieuze dagen. Om bijvoorbeeld het gebed te verrichten. Dit 
werd in gehuurde kleine zaaltjes en/of pensioenkamers uitgevoerd. In de jaren daarna begon de 
familie hereniging. Dit had als gevolg dat deze ruimtes niet voldoende meer was. Men ging 
vervolgens opzoek naar definitieve gebedsruimtes. 

In Alkmaar is de Turkse gemeenschap in 1978 begonnen met een Islamitische vereniging in een 
gebouw aan Geestersingel 26 te Alkmaar. Deze Islamitische vereniging was niet alleen voor de 
Turkse maar ook voor andere islamitische nationaliteiten bedoeld. Dit gebouw werd in het begin 
gebruikt voor religieuze feestdagen en voor het vrijdaggebed. In de loop der tijd werden de 
dagelijkse gebeden uitgevoerd en er begon een echte moskee te vormen. 

Deze Islamitische vereniging werd in 1980 omgezet in Turks Islamitische vereniging omdat de Turkse 
gemeenschap in Alkmaar aanzienlijk groeide. In de zelfde jaar is er een aanvraag gedaan voor een 
Imam bij de Burgerlijke Religieuze Zaken Turkse Ambassade te Den Haag. Uiteindelijk is in 1981 deze 
vereniging officieel erkend als Turkse Moskee met de naam Hacı Bayram Moskee en kwam de eerste 
Imam vanuit Turkije. Met deze benoeming moest er ook een bestuur gekozen worden door leden 
met een plenaire zitting. Bestuur bestond uit Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en 3 tot 7 
bestuursleden afhankelijk van de besluit uit plenaire zitting. 

In de plenaire zitting, die in 1988 is uitgevoerd, is er besloten om deze Moskee aan te sluiten bij 
Islamitische Stichting Nederland te Den Haag waar we nog steeds een onderdeel van zijn. 

In 1989 heeft Gemeente Alkmaar besloten het gebouw van de moskee aan de Geestersingel te 
slopen en hebben ons een voorstel gedaan om de schoolgebouw te kopen aan de Stalpaertstaat 5 
in Alkmaar. Deze plaats was gekozen omdat de meeste mensen van Turkse afkomst in de wijken in 
de buurt van het gebouw woonden. Dit was de enige mogelijkheid waar we gebruik van konden 
maken. In de plenaire zitting werd besloten het gebouw te kopen voor een bedrag van ƒ 90,000,-. 
Dit gebouw werd omgebouwd tot een moskee en het werd op 9 maart 1989 geopend. 

In de loop der jaren is de Turkse bevolking zeer sterk gegroeid. Het gebouw was zo te klein waardoor 
het gebed buiten het gebouw uitvoerden moest worden. Om dit probleem te verhelpen is er op 
zoek gegaan naar een grotere gebouw en na een lange strijd is onze huidige gebouw aan Mr. P.J. 
Troelstarakade 42 te Alkmaar voor een bedrag van ƒ 850.000,- gekocht in 1997. Het oude 
schoolgebouw is grondig gerenoveerd naar de huidige toestand en op 11 januari 1998 in gebruik  
genomen. 

Vanaf de opening tot heden zijn er verschillende kleine aanpassingen en renovaties verricht en om 
de 2 a 3 jaar word er door 435 leden een nieuw bestuur gekozen. Onder het hoofdbestuur zij er 
verschillende takken zoals het jongeren bestuur en het vrouwen bestuur.  
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Bestuur 
Mehmet Yilmaz (voorzitter) 
Mustafa Sancakdar (secretaris) 
Adem Yuksel  (penningmeester) 
Salih Bilbal 
Kadir Duru 
Mehmet Yalcin 
Ayhan Yasar 
Yavuz Yazici 
Elaattin Salturk 

Het bestuur heeft zich naast de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting ook toegelegd op het 
ondersteunen/bevorderen van de activiteiten. 

Ook onderhouden bestuursleden de dialoog met andere (vrijwilligers)organisaties in Alkmaar. Het 
bestuur probeert daarnaast zoveel mogelijk nuttige congressen en bijeenkomsten te bezoeken. 

Doelstellingen 
1. Concreet en praktisch;
2. Snelle, maar duurzame activiteiten;
3. Het vergroten van diversiteit van activiteiten, bijeenkomsten en cursussen;
4. Betaalbare en aantrekkelijke activiteiten;
5. Intensieve samenwerking met organisaties of partijen;
6. Balans tussen idealisme en realisme;
7. Empowerment, gezondheidsbevordering, integratie, leefbare buurt, motorische

ontwikkeling;
8. Een informatieplatform bieden voor mensen, door middel van de website, nieuwsbrief en

samenwerking met organisaties;
9. Een ontmoetingsplek zijn voor de uitvoering van creatieve ideeën die de sociale

samenhang en cohesie in de wijk bevordert;
10. Een afspiegeling zijn van de stad;

Vrijwilligers en leden 
Stichting Haci Bayram is nog altijd gezegend met een groep actieve vrijwilligers. Zij zijn een 
belangrijke schakel in onze organisatie aangezien ze veel kennis en ervaring hebben.  

Onze vrijwilligers zijn verdeeld over verschillende commissies waaronder de 
voorlichtingscommissie, de educatiecommissie, de vrouwencommissie, de activiteiten commissie 
en de onderhoud commissie. 
Aangezien stichting niet werkt met een vrijwilligersvergoeding heeft het bestuur ook dit jaar een 
vrijwilligerseten georganiseerd. Dit is de traditionele manier om onze vrijwilligers te bedanken voor 
hun inzet.  
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Activiteiten 

Gebedsruimte 

Stichting Haci Bayram beschikt over een gebedsruimte. De 
gebedsruimte bevindt zich op de eerste etage. Zowel leden als 
bezoekers kunnen hiervan gebruikmaken. De gebedsruimte is 
altijd open. Er heerst altijd een gezellige drukte tijdens het 
vrijdaggebed.  

Cursus “Kennismaken met de islam” 
Deze cursus behandelt alles over de islam, de Koran, de islamitische geloofsleer, de geloofsbelijdenis 
en de betekenis ervan in het dagelijks leven. Ook de verschillende stromingen binnen deze religie 
komen aan bod. Bovendien gaan we in op de rol van de islam in Nederland en wordt de link gelegd 
met actuele integratievraagstukken. 

Asure dag 
Toen de Ark van Noach op de berg Ararat kwam vierde Noach 
’s familie dit met een speciale schotel. De voorraad was bijna 
op dus wat er over was (vooral granen, gedroogde vruchten 
en dergelijke) werd samen gekookt tot een pudding. Dit 
gerecht wordt de Asure genoemd. Om deze dag te 
herdenken organiseren wij elk jaar een Asure dag.  

Lezingen over Íslam 
De lezingen zijn bestemd voor iedereen die interesse heeft in 
religie en levensbeschouwing en meer wil weten over de islam. 
Dit kan beroepsmatig zijn, of uit persoonlijke interesse. 

Taalcursussen 
Vergroot je kansen en leer een (extra) taal. Stichting Haci 
Bayram biedt taalcursussen aan voor de talen Nederlands en 
Turks.
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Jongerenbegeleiding 
Door de jonge samenstelling van de begeleiders (en 
begeleidsters) is Stichting Haci Bayram in staat zich beter in de 
positie van de jeugd te stoppen en sneller in te spelen op de 
meest recente ontwikkelingen. 

Jongerenavonden 

Regelmatig organiseren wij een Jongerenavond met een thema. 
De doelgroep die we mogen bedienen kent een hele brede 
diversiteit. Op de avonden gaat het vooral om interactie. De 
gastspreker houdt een inleiding en daarna is het woord aan jou 
en alle andere bezoekers. Iedereen krijgt namelijk alle ruimte 
om vragen te stellen. 
De jongerenavonden zijn reuze gezellig en er is alle ruimte voor 
ontmoeting met leeftijdgenoten. Centraal staat het thema van 
de avond. Maar ook allerlei actuele items komen langs.  

Ouderparticipatie 
Stichting Haci Bayram wil betrokkenheid van ouders vergroten. 
De stichting organiseert ouderactiviteiten (informatieve 
bijeenkomsten voor ouders) op het gebied van onderwijs en 
opvoeding, zodat ouders in staat zijn hun kinderen te volgen 
en te ondersteunen bij leerprestaties en keuzemogelijkheden. 
Stichting Haci Bayram is van mening dat een gemotiveerde 
leerling beter presteert. Door de ouders bij allerlei activiteiten 

te betrekken probeert de stichting haar jonge cursisten te motiveren zodat zij het maximale uit 
zichzelf halen. 

Interculturele programma’s 
De stichting organiseert verschillende interculturele 
programma’s zoals, iftar maaltijden, het ramadanfeest, het 
offerfeest en Oud en Nieuw. 

Buurt Bijeenkomsten  
Er worden maandelijkse bijeenkomsten georganiseerd met als thema eenzaamheid tegen te gaan 
bij buurtbewoners. 
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Training “Op Eigen Kracht” 
Het organiseren van trainingen ten behoeve van het bevorderen van de 
zelfredzaamheid van mensen die (tijdelijk) wat minder te besteden 
hebben.  

 Hoe hou je overzicht in je financiën?

 Waar kun je aankloppen voor hulp en waar heb je recht op?
Het doel is het vergroten van de (financiële) zelfredzaamheid en 
empowerment van de deelnemers. 

Workshop solliciteren 

Workshop voor de personen die op zoek zijn naar een nieuwe 
baan en willen leren hoe ze succesvol een CV en 
motivatiebrieven opstellen. 
•Waar vind ik vacatures?
•Hoe schrijf ik een pakkende sollicitatiebrief?
•Hoe bereid ik een sollicitatiegesprek voor?

Huiswerkbegeleiding 
Stichting Haci Bayram biedt scholieren uit het basisonderwijs 
de mogelijkheid zich te laten ondersteunen in schoolvakken 
waar ze mee worstelen. De bijlessen bieden herhaling en 
verdieping van de lesstof  op school, maar geven daarnaast 
ondersteuning zodat de leerlingen met een zekere voorsprong 
de lessen op school kunnen volgen. 

23 april Kinderfeest 
Kinderdag komt oorspronkelijk uit Turkije. Atatürk vond kinderen heel belangrijk. Daarom riep hij 
23 april uit tot kinderdag. Op deze dag krijgen alle kinderen heel veel aandacht. Tegenwoordig wordt 
kinderdag in heel veel landen gevierd. Kinderen mogen dan voor één dag de baas zijn, vieren feest 
en eten lekkere dingen.  
In Nederland gebeurt dit op steeds meer plaatsen. Als actieve organisatie in Alkmaar beseffen wij 
dat wij deze dag feestelijk moeten vieren en maatschappelijke betrokkenheid laten zien.
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Culturele excursies     

Via onze website en digitale nieuwsbrief informeren wij welke 
excursies er gepland zijn. Deze excursies worden georganiseerd 
om andere culturen te verkennen.  
 

Stedelijke Excursies     
Stichting Haci Bayram organiseert elk jaar (betaalbare) 
excursies, waarin er een aantal grote steden worden bezocht. 
Er zal altijd een gids aanwezig zijn.  

 

Ontbijtochtenden 
Om de onderlinge band te verstevigen en leden met elkaar in 
contact te laten komen, organiseren wij regelmatig 
ontbijtochtenden. 

 
 
 

Kookclub      
Het is wel mogelijk om heerlijk te eten op een manier die tegelijkertijd gezond is. De deelnemers 
leren in een gezellige sfeer gezonde hapjes te maken. Verder ontvangen de deelnemers allerlei tips 
en informatie om op gewicht te blijven. Ook is er een aparte kookclub voor jongeren.  
 

Fancy Fair - Kermes 
Stichting Haci Bayram organiseert elk jaar een Fancy Fair -
Kermes. Een korte opsomming van activiteiten wat op deze dag 
te bewonderen zijn; Luchtkussen, Kunstwerken, Suikerspin, 
Popcorn, Eten/Drinken, schminken, muziek, voorstellingen en 
verschillende boeken die te koop zijn. 

 
 
 

Barbecues  
Stichting Haci Bayram organiseert regelmatig barbecues voor de leden. Het doel van deze avond is 
de sociale cohesie tussen de leden te vergroten.   
 

Workshop tafelvoetbal     
Wie heeft er niet ooit een gezellig potje tafelvoetbal gespeeld 
met vrienden? Iedereen heeft wel ooit kennisgemaakt met deze 
gezellige en leuke sport. Onze workshop tafelvoetbal wordt 
gegeven door twee ervaren spelers. 
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Biljarttoernooien 

Er vinden diverse open biljarttoernooien plaats. Met ‘open’ wordt bedoeld dat iedereen in mag 
schrijven; dus ook spelers die niet in de betreffende gemeente wonen of spelen. 
 
 

(Korte) cursus fotografie    
Korte cursus fotograferen met een digitale camera. Hoe kun je 
mooiere foto's maken?  
 
 
 
 
 
 

 

Computerinloop     
Voor vragen over de computer zoals foto`s downloaden/bewerken, mailen, computer problemen of 
vragen over office pakket worden tijdens deze inloop behandeld. Ook wordt het gebruik maken van 
tablets uitgelegd.  
Dit geldt niet alleen voor jongeren maar zeker ook voor ouderen. Voor iedereen die wilt leren 
omgaan met de tablets of computers zijn welkom.  

 
Voorlichtingsavonden     

Maandelijks worden er verschillende instanties voorlichtingsavonden georganiseerd. Voorbeelden 
zijn:de politie, de gemeente, GGD, GGZ, Verzekeringsmaatschappijen, Banken, 
woningbouwvereniging, makelaar, Jeugdzorg, etc. 
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Open monumentendag 
Op 'Open Monumentendag' staan monumenten in de gemeenten gratis open voor publiek. De 
opengestelde monumenten zijn vaak het toneel van speciale activiteiten, zoals tentoon-stellingen, 
concerten en rondleidingen. In groepen worden verschillende monumentengebouwen bezocht. Wij 
willen blijven deelnemen met de monumenten opendagen.  
 

Bevrijdingsfestivals 
Voor de vrijheid hebben velen gevochten en zelfs hun leven gegeven. In onze stichting vieren we de 
vrijheid in de vorm van het Bevrijdingsfestival. We vieren dat we bevrijd zijn en in vrijheid leven. Het 
is een dag om ons te bezinnen op het belang van vrijheid en ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar 
is.  
 

Open dag 
Het is wel mogelijk om de moskee te bezichtigen naast de 
gebedsdiensten. Dit kan op afspraak gemaakt worden. Tijdens 
de open dagen krijgt u een rondleiding door één van onze 
gidsen. 
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Rondleidingen voor Scholen 

In het kader van het Scholenproject worden voor scholen 
speciale rondleidingen georganiseerd. De rondleidingen 
bestaan uit een combinatie van luisteren, kijken, reageren en 
discussie. Na een goed overleg en voorbereiding kan een 
rondleiding uitgebreid worden. 
 

 
 
 
Noodhulp Syrische vluchtelingen  

 
Stichting  droeg bij aan noodhulp voor de bijna twee miljoen 
Syriërs die gevlucht . Zij verblijven in vluchtelingenkampen langs 
de Turkse grens. Onder de vluchtelingen zijn veel kinderen. Kizilay  
verspreidde medicijnen, kleding en andere primaire 
levensbehoeften en richtten zich op traumaverwerking. Ook 
worden schoolboeken uitgedeeld.  
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Nawoord 
In 2015 is Stichting Haci Bayram doorgegaan met de belangrijkste lokale activiteiten. Daarnaast 
hebben we gewerkt aan een landelijk netwerk. Hierdoor heeft onze organisatie een professionelere 
werkwijze gekregen. 
 
Naast alle vaste activiteiten hebben we een Stichting Haci Bayram dag georganiseerd op 14 
december 2015. Hierbij waren oud-bestuursleden, vrijwilligers en leden aanwezig. Tijdens deze dag 
is het reilen en zeilen van de stichting besproken en zijn er plannen gemaakt voor het komende jaar. 
Daarnaast is een nieuw bestuur voor 2016 en 2017 gevormd, dat per  
1 januari 2016 aantreedt. Na een overgangsperiode neemt dit bestuur de taken en 
verantwoordelijkheden over. 
 

Vooruitblik 2016 
2015 kan worden gezien als een jaar waarin veel voorbereidingen zijn getroffen voor doorlopende 
activiteiten. Het was een jaar waarin een basis is gelegd voor 2016. Een aantal activiteiten die in 
2015 zijn gestart zullen doorlopen in 2016.  
 
Het contact met ouderen is erg belangrijk. Wij gaan door met de ontmoetingsavonden voor 
ouderen. 
 
De activiteiten in samenwerking met lokale ondernemers hebben een positieve bijdrage geleverd. 
We willen dit verder ontwikkelen. 
 
Zoals wellicht uit dit document is gebleken, bereiken wij als een stichting een grote doelgroep en 
onze doelstellingen.  
 




