Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Islamitische Stichting Nederland, Merkez Deventer

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 4 4 6 2 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Smyrnadwarsstraat 2, 7413 BE Deventer

Telefoonnummer

0 5 7 0 6 1 3 1 1 4

E-mailadres

info@centrummoskee.nl

Website (*)

https://www.centrummoskee.nl

RSIN (**)

8 0 1 7 0 7 9 6 1

Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Kerem ALAN

Secretaris

Sebahattin ÇİÇEK

Penningmeester

Hayri AYDEMİR

Algemeen bestuurslid

Vice Voorzitter: Mustafa ÖZTÜRK

Algemeen bestuurslid

Hasan BULDUK, Nedim ÖZCAN, Ramazan ASLAN, Nusret İHTİYAR, A. Yaşar YAZICI

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het creëren van mogelijkheden voor de in Deventrer verblijvende moslims om te
kunnen voldoen aan hun godsdienstige plichten.
Het bevorderen van het welzijnklimaat van de Islamitische gemeenschap in Deventer.
Het bevorderen van de mogelijkheden tot geestelijke ontplooiing van de in Deventer
verblijvende moslims.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Het verstrekken van de voorlichting op religeus aan de in Deventer verblijvende
moslims.
Het organiseren van sociale-culturele activiteiten ten behoeve religeuze doeleinden.
Het in samenwerking met de Kerken in Nederland en andere religeuze groeperingen
ontplooien van de activiteiten.
Het ontplooien van de noodzakelijke activiteiten in verband met de jaarlijkse bedevaart.
Het bieden hulp aan in Deventer wonende moslims bij bruiloften.
Het treffen van noodzakelijke matregelen voor het overbrengen van stoffelijke
overschotten van in Nederland overleden moslims naar hun geboorteland.
Het coördineren van het onderwijs in het Islamitichte geloof.
Het geven van Koran en taallessen.
Het eventuele in samenwerking met bevoegde Nederlandse instanties organiseren en
in praktijk brengen van onderwijs in het Islamitische geloof aan de Islamitische
kinderen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Subsidies en uitkeringen van de overheid
Donaties
Giften, legaten en erfstellingen
Alle andere wettig verkregen baten
De opbrengsten uit hoofte van de verkoop van (religeuze) boeken en andere artikelen,
dranken en eetwaren.
Huurpenningen
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De Islamitische Stichting Nederland, Merkez Deventer (Hollanda Diyanet Vakfi, Merkez
Deventer) werkt niet met bleidsplaan en ook niet volgens een begrotingssystematiek.
de leden voldoen aan een vastgestelde maandelijke en jaarlijkse donaties, waarmee
de vaste lasten worden betaald. waar nodig wordt financiële hulp gevraagd van de
leden in de vorm van vrijwillige bijdrages of giften.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Bestuurleden en werkzame vrijwilligers verrichten hun werk pro deo.
Bestuurleden blijft onkosten vergoeding.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

De vele activiteiten zijn in hooflijnen op de website te vinden en worden via sociale
media (Facebook HDV Deventer Centrum Moskee) gedeeld met de gemeenschap.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

174.151

204.931

€

+

€

174.151

Voorraden

€

16.880

€

19.430

Vorderingen &
overlopende activa

€

35.049

€

5.169

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
204.931

€

+
€

188.419

+
€

219.716

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

393.867

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

381.050

31-12-2019 (*)

€

+

+
€

381.050

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

12.817

Totaal

€

393.867

+
€

400.893

400.893

213.018

+
€

31-12-2020

€

€
167.787

Passiva

417.949

€

17.056

€

417.949

+

+

Activa en Passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbaarde kosten, onder aftrek van lineaire
afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

30.823

+

€
€

0

64.129

+
0

€
€

119.226

+

€
€

119.226

158.765

+
158.765

+

+

€

150.049

€

222.894

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

17.038

€

28.057

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

14.585

€

23.587

Huisvestingskosten

€

54.790

€

59.182

Afschrijvingen

€

44.707

€

41.874

Financiële lasten

€

807

€

1.000

Overige lasten

€

37.965

€

43.484

Som van de lasten

€

169.892

€

197.184

Saldo van baten en lasten

€

-19.843

€

25.710

Som van de baten

Lasten

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

De baten zijn de (netto)opbrengsten uit hoofde van de verkoop van (religeuze) boeken
en andere artikelen, dranken en eetswaren alsmede de in de het jaar ontvangen giften,
donaties en huurpenningen, onder aftrek van gedane afdrachten.
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar
waarop zijn betrekking hebben.
De personeelkosten zijn inclusief vrijwilligersvergoedingen en ontvangen subsidie.
Er is 1 werknemer in dienst.

Open

