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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

RSIN (**)

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

Overige informatie 
bestuur (*)

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

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
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

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 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.
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	5: https://nebimoskee.nl
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	18_ML: 
	51_ML: ISN Nebi Moskee is een religieus maatschappelijke non-profit organisatie. De doelstellingen zijn: Het verstrekken van religieuze, culturele en sociale diensten en het bieden van hulp aan moslims.
Het in stand houden en creëren van mogelijkheden voor moslims om te kunnen voldoen aan hun godsdienstige plichten.
Het bevorderen van bekendheid met de islam, zowel bij moslims als bij niet-moslims.
Het bevorderen van het welzijnsklimaat van de Turks Islamitische gemeenschap en het geven en steunen van islamitisch onderwijs aan geïnteresseerden.
Het bevorderen van onderlinge saamhorigheid en wederzijds respect tussen verschillende bevolkingsgroepen en religies.
Het organiseren van sociale, culturele en sportieve evenementen en het deelnemen aan dergelijke evenementen.
Het beheren en exploiteren van het gebouw, die wordt gebruikt voor sociale, culturele en religieuze activiteiten.
	53_ML: Onze stichting is een Nederlandse non-profit organisatie.
Het betreft zowel interne afstemming als samenwerking in externe verbanden.
Het overleg kan op wijk-, stedelijk, regionaal of landelijk niveau zijn.

Voorbeelden van beleidswerk
– Vergaderingen van het bestuur
– Studiedag voor het bestuur
– Werkzaamheden voorzitter
– Deelname buurtplatform
– Bestuursvergadering
– Overleg met gemeente
– Deelname aan ‘Duurzame Dialoog’ op plaatselijk niveau

Activiteiten
– Onze locatie dient als ontmoetingsruimte
– Sociaal-culturele activiteiten
– Educatieve activiteiten
– Interculturele en interreligieuze activiteiten
– Religieuze activiteiten
– Voorlichtingsdagen
– Themabijeenkomsten over diverse vraagstukken
– Open dag
– Individuele hulpverlening
– Buurtfeesten/Festivals
– Eigen taal en cultuur
– Activiteiten voor jongeren
– Sportieve en recreatieve activiteiten, spel en excursies
– Culturele uitstapjes
– Charitatieve en humanitaire activiteiten
	54_ML: - Periodieke giften
- Sponsoren
- Collecten van andere moskeeën
- Collecten van eigen moskee
- Opbrengsten vanuit activiteiten
- Overige giften
	56_ML: Het bestuur functioneert volledig op vrijwillige basis, is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding. Bestuurders kunnen enkel de ten behoeve van de stichting  gemaakte onkosten declareren inclusief reiskosten.
	57_ML: De volgende activiteiten zijn/worden uitgevoerd: 
- Koranlessen voor kinderen.
- Dagbesteding ouderen (sport en bewegen, computerles, vragenuur etc).
- Bijeenkomsten met andere moskeeën.
- Viering van Ramadanfeest.
- Viering van het Offerfeest.
- Viering van overige religieuze dagen (Regaib kandili, Beraat kandili, Miraç kandili en Mevlid kandili).
- Viering Turkse nationale feestdag ‘23 april kinderdag’.
- Onderhoud binnen en buitenkant moskee.
- Beschikbaar stellen van lesruimte voor bijlessen studenten
- Koningsdag
- Full Color Festival Kampen
	55_ML: ISN Nebi Moskee is een religieus maatschappelijke non-profit organisatie en geeft aandacht aan de volgende thema’s waaraan de inkomsten worden besteed: Professionalisering en institutionalisering van de organisatie, bestrijding van polarisatie en islamofobie in de Nederlandse samenleving, verbreding van de doelgroepen, versterking van haar maatschappelijke positie, het uitbreiden van de activiteiten voor de buurtbewoners en het realiseren van de ruimtes in de buurt voor de activiteiten. Deze thema’s komen onder meer aan bod bij het organiseren, faciliteren en ondersteunen  van projecten en activiteiten met een vormend, religieus, sociaal, cultureel, maatschappelijk, informatief en/of onderwijsondersteunend karakter. Het beheren en exploiteren van het gebouw, die wordt gebruikt voor sociale, culturele en religieuze activiteiten.
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