
Jaarcijfers Stichting Tawba Moskee 2021 
 

Uitgaven    Inkomsten 

Onkostenvergoeding 
€ 2.800.- 

Donaties  
€ 7.215.-  

Stookkosten (twee gebouwen) 
€ 4.108,34 

Gebedstijden en sadaka (kistje)   
€ 272.-  

Water kosten (twee gebouwen) 
€ 117,65 

Giften 
€ 459.- 

Belasting kosten (twee gebouwen) 
€ 1.138,83 

Bank inkomsten (rente) 
€ 0.-   

Verzekeringen (twee gebouwen) 
€ 822,53 

Teruggave Nutsbedrijf (VattenFall) 
€ 328,78  

Website kosten 
€ 130,89 

Teruggave Waterbedrijf (Vitens) 
€ 0,-  

Bank kosten 
€ 445,47 

Overige inkomsten 
€ 288.- 

VvE kosten 
€ 449.- 

Gezamenlijk slachten Ied Al Adha 2021 
€ 950.-  

Beheer en Overige kosten 
€ 330,59 

Benzinepomp Peut actie  
€ 102,42 

 Ontvangen € 1.750.-(bijdrage aan nieuwe 
moskee) 

€ 42.160 .-   

 Benefiet 2021 
€ 30.993.02 

Totaal uitgaven 
€ 10.343,30 

Totaal inkomsten 
€ 82.768,22 

 
Begin saldo 9 – 1 – 2021  
€ 18.373,12   

Totaal op bankrekening op  
12 – 31 – 2021  

€ 90.797,84     
  



Deze jaarrekening is opgemaakt op 02 – 01 -2022 door de volgende bestuursleden: 
Aziz    Maskoul 
Salim   Chtattou  
Khalid   Molato 
 
Deze jaarrekening is gecontroleerd op 22 – 01 – 2022 door de volgende controleurs 
uit gemeenschap:  
M.    Maskoul 
M.    Anoja 
 
Opmerking: 
De controleurs konden de onderstaande posten niet controleren:  
 Gebedstijden en sadaka (kistje) 
 Giften 

Daarom hebben de controleurs op deze posten geen akkoord gegeven. 
 



Jaarcijfers Stichting Tawba Moskee 2020 
 

Uitgaven    Inkomsten 

Onkostenvergoeding 
€ 1.350.- 

Donaties  
€ 11.715.-  

Stookkosten (twee gebouwen) 
€ 1.890.- 

Gebedstijden en sadaka (kistje)   
€ 215,60 

Water kosten (twee gebouwen) 
€ 94,01 

Giften 
€ 4.255.- 

Belasting kosten  
€ 501,62 

Bank inkomsten (rente) 
€ 0,39  

Verzekeringen  
€ 711,41 

Teruggave Nutsbedrijf (VattenFall) 
€ 458, 23 

Website kosten 
€ 99.- 

Teruggave Waterbedrijf (Vitens) 
€ 0,-  

Bank kosten 
€ 344,96 

Overige inkomsten 
€ 260.- 

VvE kosten 
€ 436.- 

Ontvangen € 1.750.-(bijdrage aan nieuwe 
moskee) 

€ 17.810.-  

Beheer en Overige kosten 
€ 754,48 

 

Kosten aankoop inventaris 
€ 389,70 

 

Totaal uitgaven 
€ 193.189,05 

Totaal inkomsten 
€ 34.714,22  

Totale kosten aankoop nieuwe gebouw 
€ 186.617,87 

Totaal op bankrekening op  
9 – 1 – 2021  
€ 18.373,12   

 
  



 

Jaarverslag 

 
Stichting Tawba 

Moskee 
 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Inleiding  
 
Het jaar 2021 is voorbij gegaan. En zoals in elk jaar moeten de cijfers weer worden 
opgemaakt om te kijken hoe de Stichting er financieel voor staan.  
 
In dit jaarverslag kunt u lezen wat de inkomsten en uitgave zijn van de Stichting van 
de periode januari 2021 tot en met december 2021. Verder valt te lezen wat 
toekomstplannen zijn van de Stichting. 
 
 
Namens,  
Het voltallige bestuur 2021 
 
Aziz Maskoul 
Abdelrazak Moussali 
Khalid Molato 
Mohamed Saad 
Salim Chtatou 
Abdelmajid Anoja 
Farid Chtatou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Samenstelling bestuur   2021 
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit 7 bestuurders. Statutair moeten er altijd 
minimaal 3 bestuurders zijn die het dagelijks bestuur vormen. Momenteel bestaat 
het bestuur uit: 
 
Dagelijks bestuur 
Voorzitter:     Aziz Maskoul 
Penningmeester:    Khalid Molato 
Secretaris:     Mohamed Saad 
 
Vice voorzitter    Abdelrazak Moussali 
2e Secretaris       Salim Chtatou 
Algemeen bestuurslid    Abdelmajid Anoja 
Algemeen Bestuurslid    Farid Chtatou 
 
De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen tevens het dagelijks bestuur van 
de stichting. 
 
 
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt dus geen financiële beloning voor hun 
werkzaamheden voor de stichting.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Inkomsten  
 
Donaties 
Dit jaar is er in totaal € 7.215.- aan donaties binnen gekomen. De lijst met donateurs 
is de jaar weer gestaag gegroeid. Dit is een mooi teken. Dat is iets minder dan het jaar 
ervoor. Komt voor een deel ook doordat vorig jaar enkele leden uit de gemeenschap 
een aantal jaren vooruit hebben betaald. Echter staat er nog een klein deel open. Het 
bestuur verwacht dat dit gedeelte van 2021 in het loop van het jaar binnen komt. Dit 
gedeelte zal dan mee gaan in het nieuwe jaar.  De doneer bereidheid bij de 
gemeenschap dit jaar is ruim. Dat is een mooie vooruitgang en mooi om te zien. Het 
bestuur is hier dan ook zeer over te spreken. 
 
De gebedstijden en sadaka (gebedstijdenkistje) 
Onder deze kopje zit ook het sadaka geld. Dit is geld dat mensen in de kistje in de 
moskee doen zonder gebedstijden mee te nemen. Dit jaar zat er €272 in het kistje. 
Dit is een mooie stijging ten opzichte van vorig jaar € 215,60.  
 
Giften 
Aan giften is dit jaar een bedrag van € 459.- binnen gekomen. Dit gehele bedrag komt 
uit de collectebus die ligt in de levensmiddelenwinkel van de Turkse moskee. In 
vergelijking met het jaar 2020 waar toen € 4.255,- binnen kwam is een daling. Hier 
heeft het bestuur geen invloed op.    
 
Overige inkomsten 
Aan overige inkomsten onder andere vanuit de Peut actie, de verkoop van 
gebedstijdenkalender is dit jaar een bedrag van € 288.- binnen gekomen. In 
vergelijking met het jaar 2020 waar toen € 260,- binnen kwam is dit een mooie 
stijging.  
  



Bank inkomsten (rente) 
Met bank inkomsten wordt bedoeld de rente die wij krijgen van de bank. Dit jaar 
hebben wij € 0.- van de bank mogen ontvangen aan rente. Wij weten dat de rente in 
strijd met de Islam is en hierdoor haram. Tot vorig jaar hadden wij hier nog geen 
oplossing voor.  
 
Teruggave nutsbedrijf 
Dit jaar heeft de stichting € 328,78 terug mogen ontvangen. Dit is op zich een mooi 
bedrag. Wij moeten dan ook op deze weg door gaan in shaa Allah.  
 
De verwachting is dat wij volgend jaar geen een bedrag terug krijgen. Hierbij moet 
wel een kan tekening geplaats worden de stookkosten zijn voor iedereen in het land 
gestegen. Voor een deel hebben wij hier geen invloed op maar voor een deel ook 
weer wel. Ons deel is om op het verbruik te letten en dit zal het bestuur samen met 
de medegebruikers ook doen. 
 
Betaling  € 1.750.- ten behoeve van realisatie nieuwe islamitisch cultureel centrum 
In de Algemene vergadering van 2018 werd besloten door de meerderheid van de 
gemeenschap dat er een bedrag van € 1.750.- per donateur gevraagd zou worden als 
bijdrage voor het realiseren van onze nieuwe islamitisch cultureel centrum.  
 
Het moest even op gang komen maar nu begint het toch te lopen. Dit jaar is er  
€ 42.160.- binnen gekomen. Dit laat zien dat de gemeenschap welwillend is. Het 
bestuur gaat er van uit dat in het jaar 2021 nog meer leden het bedrag in een keer 
dan wel in delen zullen betalen.  
 
Het totaal aan inkomsten van en voor het jaar 2021 is:   € 9.615.- 
 
 
 



Uitgaves  
 
Onkostenvergoeding 
De onkosten voor de imam bedroegen dit jaar € 2.800.- het jaar 2020 was dit nog  
€ 1.350.- Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar. In dit bedrag zitten de 
onkosten voor de wekelijkse vrijdaggebed en preek en de maand ramadan 
inbegrepen. 
 
Stookkosten  
De stookkosten voor de stichting dit jaar waren in totaal voor de twee gebouwen  
€ 4.108,34 In het jaar 2020 was dit nog € 1890.- echter was dit voor een gebouw. Dit 
is een stijging. Voor dit jaar moest de stichting een bedrag van € 1,621,34 bij moeten 
betalen over de locatie aan de Burgemeester Leenstraat. Dit komt door onder andere 
doordat wij het maandbedrag op leegstand hadden staan. Wij maken slechts 
mondjes maat gebruik van de locatie. De Voedselbank en de breiclubje is momenteel 
de enige die het gebouw iedere week een tal uren gebruikt. Er is contact met de 
Voedselbank en de breiclubje opgenomen hierover zij zullen ook op het verbruik 
letten.  
 
Wij betalen voor volgend jaar een hoger maandbedrag en proberen nog steeds goed 
op ons verbruik te letten. Het nieuwe gebouw wordt voorlopig ook zeer weinig 
gebruikt ons. Hierdoor zijn de kosten te overzien. Alleen dit jaar zijn wij verrast door 
de hoge bijbetaling. Het bestuur is hiervoor in gesprek met de medegebruikers van  
het gebouw. 
 
Water 
Dit jaar hebben wij in totaal voor twee gebouwen € 118,65 aan water kosten betaald. 
Dit is een lichte daling ten op zichten van vorig jaar toen wij € 94,01 betaalde. Deze 
lichte daling is het gevolg van weinig verbruik. Wij letten op het verbruik. Het nieuwe 
gebouw wordt ook zeer weinig gebruikt. Hierdoor zijn de kosten wat betreft het 
water gebruik te overzien. De verwachting is dat de kosten volgende jaar licht zullen 
stijgen. Voor een deel heeft het bestuur hier invloed op door de gemeenschap en 
gebruikers te wijzen spaarzaam om te gaan met het water.  
 
Beheer en overige kosten 
Dit zijn kosten voor gebouw en beheer en alle overige kosten. Voor dit jaar bedroeg 
deze kosten € 330,59. Vorig jaar bedroegen deze kosten € 764,46.-. Dit kwam vorig 
jaar door de wijzingen van de naam van de stichting bij notaris. Dit waren dan ook 
eenmalige kosten. Het bestuur verwacht volgend jaar geen hoge beheerskosten.  



Kosten VvE 
Dit zijn kosten voor de jaarlijkse eigenbijdrage aan de Vereniging van Eigenaren 
Walderstraat. Voor dit jaar ging het om een bedrag van € 449.- Wij zitten er als 
stichting zijnde met 4% in. Met geld in uit die fonds wordt onderhoud gepleegd aan 
het gebouw waar wij deel van uit maken. Dit is een kleine stijging. Op de hoogte 
hiervan heeft het bestuur geen invloed. Voor volgend jaar verwacht het bestuur weer 
een kleine stijging.  
 
Belastingen  
Dit zijn de gemeentelijke en waterzuiveringbelastingen. Voor dit jaar moesten wij een 
bedrag van € 1.138,83 betalen.  In het jaar 2020 hebben wij nog € 501,62 betaald. Dit 
is een stijging. Echter hier heeft het bestuur geen invloed op. En wij moeten het 
hiermee doen. Het bedrag voor volgend jaar is nog onduidelijk. Het bestuur gaat er 
van uit dat het ook dat jaar weer zal stijgen. De komende jaren zullen we te maken 
hebben met dubbele belastinglasten omdat wij nu twee gebouwen bezitten. 
 
Verzekeringen 
Deze post gaat over de verzekering voor ons gebouw. Dit jaar hebben wij € 822,53 
betaald. Vorig jaar was het bedrag € 711,41. Dit is een stijging. Ook hierbij geldt dat 
het bestuur heeft hier geen invloed op. Voor volgend jaar verwacht het bestuur ook 
een stijging in de premie. Echter moet hierbij opgemerkt worden dat de polis sinds 
dit jaar tijdelijk twee gebouwen bevat waarover een premiebedrag betaald wordt. 
Pas wanneer het nieuwe gebouw in gebruik genomen wordt zal de polis aangepast 
worden. 
 
Bank kosten 
Dit jaar hebben wij € 445,47 aan bank kosten betaald. In het jaar 2020 was dit nog € 
344,96. Dit is een redelijke stijging. Maar dit komt ook voor een deel door dat wij nu 
meer gebruik maken van de bankrekening. Hierbij geldt ook dat het bestuur hier geen 
invloed op heeft. Het bestuur gaat ook hierbij uit dat de kosten volgend jaar zullen 
stijgen en kijkt naar een passende oplossing.  
 
Website  
Sinds vorig jaar heeft de stichting een eigen website. Om deze website in de lucht te 
houden moeten er kosten gemaakt worden. Dit jaar bedroegen de kosten € 130,89 . 
Dit zijn jaarlijks terugkerende kosten. Het bestuur verwacht ieder jaar een lichte 
stijging. Echter heeft het bestuur hier geen invloed op. 
 
Het totaal aan inkomsten van het jaar 2021:   €  9.615,00 
 
Het totaal aan uitgaven van het jaar 2021:  €   10.343,30 
         -------------------- 
Totaal op de bankrekening per 02 – 01 – 2022 : €  90.797,83 
Hierin zit ook de shart van €1.750 en de benefiet. 



 
 
Corona 
 
Gaande weg dit jaar werd landelijk de anderhalf meter opgeheven. In onze moskee 
was dit ook het geval. Wij zijn weer terug gegaan naar hoe het was voor Corona. 
Uit reactie van de gemeenschap blijkt dat een deel het fijn vind en een deel nog moet 
wennen aan de verandering. Het bestuur houdt de ontwikkelingen in de gaten.  
 
Activiteiten 2021 
 
Mede door Corona zijn vele activiteiten opgeschort tot nadere berichtgeving. Het 
bestuur hoopt in 2022 enkele activiteiten te kunnen op zetten. In de loop van het jaar 
2022 moet hierover meer helderheid komen. 
 
Benefiet 2021 
 
Ook dit jaar werd er weer een benefiet gehouden. Deze benefiet heeft € 30.993.02 
opgebracht. Er kan gesproken worden van een geslaagde benefiet.  
 
Gezamenlijk offeren Ied al Adha 2021 
 
Dit jaar is er weer sinds jaren gezamenlijk geofferd. Er hebben rond de 30 mensen 
mee gedaan met 55 offers. Dit heeft de stichting € 950 op geleverd. Uit de ontvangen 
reacties blijkt dat de deelnemers tevreden waren over de geboden dienst.  
 
Kinderactiviteit  
 
Dit jaar heeft er weer een kinderactiviteit plaats gevonden. Het was een geslaagde 
dag. De kinderen en de ouders en organisatie waren erg te spreken. Het bestuur kijk 
naar hoe het volgend jaar nog beter kan.  
 
Dubbele maandlasten 
 
Door de aankoop van het nieuwe gebouw zitten wij de komende jaren tijdelijk met 
dubbelen maandlasten. De dubbele maandlasten zijn: stookkosten, 
waterschapskosten, belastingen, verzekeringskosten (echter dit is één bedrag aan 
premie voor twee gebouwen), onderhoudskosten (bij de oude locatie alleen wat 
hoogst noodzakelijk is). Deze dubbele maandlasten zullen een aantal jaren duren. 
 
 
  



Het jaar 2022 
 
Het jaar 2022 zal onder andere in het teken staan van het regelen van alle papierwerk 
rond om de aankomende verbouwing. In het jaar 2022 zal ook begonnen worden met 
het verweven van fondsen en middelen om de toekomstige verbouwing te 
bekostigen.  
 
De conceptschetsen liggen er al. Ook zal de buurt en de mede gebruikers van het 
gebouw op de hoogte gesteld worden. Tot die tijd zal het gebouw dan ook door de 
gemeenschap niet gebruikt worden. Het zal alleen door de Breiclubje en door de 
Voedselbank worden gebruikt.  
 
Gaande weg het jaar 2022 zal hier meer duidelijkheid over komen. 
 
Lessen voor de kinderen 
 
Dit jaar zal weer gestart worden met lessen voor de kinderen. Kinderen in de leeftijd 
tot 12 jaar. Het betreft basis lessen in de islam en Koran. De lessen zullen plaats 
vinden op de nieuwe locatie. Meer informatie volgt in het loop van het jaar.  
 
Islamitische begraafplaats 
 
Het bestuur gaat in 2022 verder in samenwerking met IBN met de aanvraag voor een 
islamitische begraafplaats voor in Lochem. De huidige islamitische gedeelte op de 
algemene begraafplaats in Lochem is niet volgens islamitische regels. Er geldt 
namelijk geen eeuwig grafrecht.  
 
Als alles meezit zal de aanvraag in het eerste kwartaal worden ingediend bij de 
gemeente.  
 
Gezamenlijk slachten Ied al Adha 
 
Ook in 2022 is het bestuur van plan om weer gezamenlijk te gaan slachten en alles er 
om heen te regelen. Het bestuur verwacht dat in dat jaar ook meer mensen zullen 
deelnemen.  
 
Benefieten 2022 
 
In het jaar 2022 wil het bestuur in ieder geval 2 benefieten organiseren om geld op te 
halen voor de verbouwing. Een benefiet in de maand ramadan en een benefiet voor 
of na de maand ramadan. De benefieten zullen onder andere in samenwerking met 
Al Islah plaats vinden.  



 
Slotwoord 
 
Het jaar 2021 was een redelijk goed jaar. Er was weer door iedereen achter de 
schermen hard gewerkt. Er mag geconcludeerd worden dat het een financieel beter 
jaar was dan het jaar 2020. Onze stichting en moskee en gemeenschap zijn er weer 
een heel stuk op vooruit gegaan. De inkomsten zijn gestegen en de uitgave zijn over 
het algemeen bekeken ook gestegen. Een deel van deze stijging heeft het bestuur 
geen invloed op maar kijkt wel wat hier aan gedaan worden om de kosten zo laag 
mogelijk te houden voor de gemeenschap. 
 
De betalingen van de shart van € 1.750.- in het jaar 2021 weer zijn gestegen. Het 
bestuur verwacht dat voor 2024 iedereen die zijn woord gegeven heeft het hele 
bedrag voldaan zal hebben. 
 
Het moskee bestuur bedankt een ieder die op welke manier dan ook een steentje 
heeft bijgedragen aan de aankoop van het nieuwe gebouw. 
 
 
Hopende dat het jaar 2022 een nog beter jaar wordt dan het jaar 2021 al was. 
 
 
Namens, 
 
 
Het voltallige bestuur van 2021. 
 
Aziz  Maskoul 
Abdelrazak Moussali 
Khalid Molato 
Mohamed Saad 
Salim Chtatou 
Abdelmajid Anoja 
Farid Chtatou 
 


