Beleidsplan
Op naar een Islamitisch Cultureel Centrum!
Want moskee El Feth is meer dan een gebedsruimte alleen.

Marokkaans Islamitisch Culturele Vereniging El Feth
Bezoekadres
Wattweg 7
4622 RA Bergen op Zoom
(w) www.masjidelfeth.nl
(e) info@masjidelfeth.nl
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Voorwoord
Geachte lezer,
Voor u ligt het beleidsplan van Moskee El Feth. Dit beleidsplan is enerzijds gevoed
door interne ontwikkelingen (bewustwording, verantwoordelijkheid en
professionalisering van de moskee) en anderzijds door externe ontwikkelingen
(verder gaande participatie in de stad en benadering van de overheid en sociaalmaatschappelijke organisaties naar moskeeën toe als partner bij verschillende
vraagstukken).
Misschien is dit uw eerste kennismaking met een moskee en probeert u met dit
document snel meer te weten te komen over de voorzieningen die onze vereniging te
bieden heeft. Hiermee willen we dan ook geïnteresseerden informeren over de
identiteit en activiteiten van de vereniging. In de inleiding zullen we trachten in het
kort de historie, de doelstelling, en de huidige positie van de vereniging toe te lichten.
Daarna wordt ingegaan op de organisatie opzet. De daarop volgende hoofdstukken
zullen respectievelijk ingaan op de activiteiten (educatieve, sociaal-culturele,
maatschappelijke en sportieve activiteiten) en de financiering (werving, beheer en
besteding) bij moskee El Feth. Daarnaast zal in dit beleidsplan inzicht worden
gegeven in de aanpak en voortgang van de ontwikkeling tot een Marokkaans
Islamitisch Cultureel Centrum.
Wij hopen dat u snel na het lezen van dit beleidsplan zult ervaren dat moskee El Feth
meer dan een gebedsruimte alleen is!

Bestuur moskee El Feth
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1. Inleiding
Achtergrondinfo
Moskee El Feth maakt sinds 1972 onderdeel uit van de samenleving in Bergen op
Zoom. Deze vereniging is opgericht door de eerste gastarbeiders van Marokkaanse
afkomst. De oprichters die sterk verbonden waren met de stad Bergen op Zoom
hadden een behoefte aan een eigen moskee. Daar kon men immers het geloof
uitoefenen, iets wat binnen het leven van een moslim onmisbaar is. De moskee is
verhuist in1982 van een woning aan de Dubbelstraat (in de binnenstad) naar een
groter pand aan de Oude Stationsweg 37 (vlakbij het station). Door verandering in de
samenstelling van de leden (o.a. Nederlands, Surinaams, Somalisch, Syrisch en
Iraaks) en toename van aantal gezinnen heeft de moskee een centrumfunctie
ingenomen en is de basis geworden voor elke moslim en moslima in de Bergse
gemeenschap. Het gebouw aan de Oude Stationsweg 37 werd te klein voor de
alsmaar groeiende gemeenschap. Daarom is in 2012 na een intensieve periode het
pand en daarbij behorende terrein aan de Wattweg 7 verworven door de vereniging.
Ditmaal is de verhuizing niet alleen naar een grotere locatie maar ook van een
gebedsruimte naar een allround islamitisch cultureel centrum. De verplaatsing van
het huidige pand komt ook vanwege de ambitie om beter in te spelen op de
ontwikkelingen in de gemeenschap en zo educatieve, sociaal-culturele, sport en
maatschappelijke activiteiten op te zetten.
Na het doorlopen van een wijziging in het bestemmingsplan en een intensieve
periode (1,5 jaar) aan inzamelingsactiviteiten bij de islamitische gemeenschap (lees:
leden, donateurs en bedrijven), zijn wij erin geslaagd om het pand ons toe te eigenen
voor in totaal € 1,9 mln.
Hieronder worden gegevens van de nieuwe locatie opgesomd. Het betreft een goed
te bereiken locatie. Het is een multifunctioneel pand met een omheind verhard
buitenterrein.
Adres
Bouwjaar

Wattweg 7 te Bergen op Zoom
1981 – 1990

Perceel oppervlakte
ca. 6.130 m²
Bebouwde oppervlakte
ca. 3.200 m²
Hal
ca. 1.502 m²
Kantoren achter
ca. 114 m²
Lokalen begane grond
ca. 425 m²
Lokalen 1ste verdieping
ca. 425 m²
Secundair
ca. 324 m²
Kantine
ca 200 m²

Kort na aankoop van het nieuwe pand is door het bestuur een bouwcommissie opgericht met
deskundigen. Allemaal vrijwilligers vanuit de Bergse moslimgemeenschap.
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Doelstelling
De activiteiten van moskee El Feth hebben als centraal doel het bijdragen op
verschillende vlakken om participatie in de maatschappij te bevorderen middels het
organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en
religieuze activiteiten. Alle activiteiten zijn voor zowel mannen als vrouwen, jong en
oud. Daarnaast willen wij informatieavonden organiseren om de huidige negatieve
beeldvorming over de islam recht te trekken.
Moskee El Feth organiseert haar activiteiten vanuit een islamitisch oogpunt, dat op
verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij alle activiteiten staat het actieve
burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal. De
vereniging wil graag investeren in samenwerking op lokaal niveau, met de
wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen. Hierdoor zullen alle
betrokken partners op verschillende manieren een bedrage kunnen leveren aan het
maatschappelijk belang. Dit belang drukt zich uit in leefbaarheid, wederzijdse respect
en begrip voor elkaar in de wijk en stad.
Het realiseren van de doelstelling pakken wij op aan de hand van de volgende
drieluik:
Toerusting
Bij toerusting gaat het om het meegeven, trainen of aanleren van kennis en
vaardigheden om te kunnen meedoen in de samenleving. Denk aan onderwijs en
inburgeringscursussen voor nieuwkomers
Toegankelijkheid
Toegankelijkheid staat voor de mate waarin algemene voorzieningen in gelijke mate
worden benut door alle bewoners. De moskee wil dit oppakken door hierin leden
wegwijs te maken in de rechten en plichten van bijvoorbeeld het zorgstelsel.
Toenadering
Bij toenadering gaat het om de manier waarop mensen op een verschillende manier
met elkaar omgaan. Hier geldt het credo dat het bijdragen aan de samenleving 'van
twee kanten moet komen'. Ook spelen zaken als beeldvorming, discriminatie en
begrip over en weer een rol. Moskee El Feth ziet hierin een rol om actuele
vraagstukken te behandelen en te bespreken met zowel moslims als niet-moslims.
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2. Organisatie
Moskee El Feth is een organisatie die volledig drijft op de vrijwillige inzet van de
eigen vrijwilligers. In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de pijlers, waarop onze
organisatie is gebouwd.
Donateurs/leden
De leden van vereniging El Feth zijn voornamelijk migranten met een islamitische
achtergrond, wekelijks wordt onze organisatie bezocht door circa 800 verschillende
leden. De potentiele doelgroep binnen de gemeente Bergen op Zoom kan geschat
worden op 3.500+ inwoners (CBS, 2015). Het gaat hier om ruim 1300 inwoners van
Marokkaanse afkomst en daarnaast een grote groep Somaliërs, Irakezen, Syriërs en
andere niet westerse allochtonen met een islamitische achtergrond.
Onze leden zijn vooral woonachtig in de wijken Gageldonk, Zeekant en de Warande,
en ook hebben we veel bezoekers vanuit de aangrenzende gemeente Woensdrecht,
Steenbergen en Tholen. De donateurs nemen een belangrijke plek in, circa 850
leden (hoofden van gezinnen) zorgen doormiddel van een ledenbijdrage voor de
financiering van onze organisatie.
Accommodatie
Zoals eerder genoemd was moskee El Feth gehuisvest aan de Oude Stationsweg 37
te Bergen op Zoom. De huidige accommodatie voldeed slechts in beperkte mate aan
de behoeften van de vereniging. De huidige accommodatie (Wattweg 7) biedt meer
zekerheid waardoor onze activiteiten beter kunnen worden gerealiseerd en verder
ontwikkeld. Zo kan het doel worden behaald om naast de religieuze functie, ook de
maatschappelijk functies van onze vereniging te realiseren. De accommodatie zal
dus multifunctioneel zijn.
Bestuur
Het bestuur is samengesteld door de leden/donateurs. Daarbij is gelet op de juiste
deskundigheid van de bestuursleden voor een goede interne beheersing en
uitvoering van het beleidsplan. Er wordt dan ook voortvarend, aan de ontwikkelingen,
met zeer veel daadkracht, maar ook met professionaliteit gewerkt.
Het bestuur bestaat uit 7 personen. Deze zijn geïnstalleerd door de leden van de
vereniging middels een verkiezing. Het bestuur komt wekelijks samen om de stand
van zaken te bespreken en signalen vanuit de achterban te bespreken. Belangrijk is
op te merken dat de jeugd een drijvende kracht is binnen de vereniging, dit is
zichtbaar in de participatie in het bestuur. Deze jongeren zijn in Nederland
opgegroeid en participeren nog meer dan de eerste generatie in de Nederlandse
samenleving. Door een bijdrage te leveren aan onze vereniging hopen ze een
steentje bij te dragen aan de gemeenschap in Bergen op Zoom en omgeving.
Onderstaande organogram geeft een schematische weergaven van de 7 functionele
taken. De overige (6) bestuursleden ondersteunen alle taken m.u.v. de
voorzitterstaak.
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ICT

Projectgroep Nieuwe moskee
Voor de verplaatsing van de moskee naar de Wattweg 7 was een projectgroep in het
leven geroepen (opdrachtnemer). Het moskeebestuur is hierbij de opdrachtgever.
Omdat het project verplaatsing nieuwe moskee de nodige deskundigheid vereist zijn
vrijwilligers vanuit de gemeenschap ingezet op de onderstaande posities.
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3. Activiteitenprogramma
Moskee El Feth heeft een breed scala aan activiteiten voor ogen die wij graag in de
praktijk willen brengen. In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op een selectie van
activiteiten die al plaatsvinden, maar ook activiteiten die wij graag in de toekomst
uitgevoerd zien worden. De selectie is opgesplitst naar domeinen waarop de
activiteiten zich richten.
3.1 Educatieve activiteiten
Wij zijn van mening dat onderwijs het fundament vormt voor goed burgerschap.
Tevens is een opleiding voorwaarde voor goede deelname aan de maatschappij.
Daarom hecht Moskee El Feth veel waarde aan educatieve activiteiten. Hieronder
volgt een overzicht van deze activiteiten:


Godsdienstlessen & lezingen
Wekelijks worden lessen en/of lezingen georganiseerd waarbij de religieuze
achtergronden doorgelicht wordt. Om deze informatieve bijeenkomsten
toegankelijker te maken wordt de Nederlandse taal vaak als voertaal gebruikt,
zodat ook de groepen die de Arabische taal niet machtig zijn deze lezingen
kunnen volgen. Uiteraard zijn ook de groepen met een niet-islamitische
achtergrond welkom. Bij deze sessies zal iedereen de mogelijkheid krijgen om
vragen te stellen over zaken die men tegenkomt in het dagelijkse leven en
antwoord op wil hebben. Dit is de uitgelezen mogelijkheid voor groepen, met
een niet-islamitische achtergrond, om antwoord te krijgen op zaken over de
Islam waar een vertekend beeld over ontstaan is. Hiermee hoopt de
vereniging wederzijds begrip en respect te creëren.



Koranlessen
Er wordt wekelijks aan kinderen en volwassenen les geven in het reciteren,
begrijpen en vertalen van de koran. Dit is een belangrijk middel bij het
opvoeden van voornamelijk jongeren om ze hierbij het nodige respect en
discipline bij te brengen. Uit het verleden is gebleken dat jongeren die
consequent deze lessen volgden, beter presteren op school en niet of
nauwelijks in aanraking komen met politie.



Lessen normen en waarden
Wij zijn van plan om bijeenkomsten te organiseren waarin jongeren worden
ingelicht over de normen en waarden volgens de islam en de fatsoensregels
van de Nederlandse samenleving. Daarbij zal de maatschappelijke rol van de
bibliotheek consequent onder de aandacht gebracht worden bij vrouwen,
zodat deze groep gestimuleerd wordt om deze openbare plek met regelmaat
te bezoeken. El Feth streeft ernaar vrouwen aan te sporen om veel boeken te
lezen om zich beter te integreren in de samenleving. Een andere functie hierin
is dat vrouwen hierdoor de taal in meerdere mate machtig zullen worden.
Daarbij zullen kinderen deze leescultuur eerder meekrijgen indien
ouderverzorgers hierin het goede voorbeeld geven. In overleg met de
bibliotheek kunnen er ‘excursies’ georganiseerd worden waarbij vrouwen de
weg wijs gemaakt worden in de bibliotheek.
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Taalcursussen
Voor degenen die moeite of achterstand hebben in taalvaardigheid, zullen
cursussen georganiseerd worden om de Nederlandse taal bij te spijkeren.
Hierbij zullen we net als bij het vorige punt de bibliotheek nauw betrekken in
deze cursussen. Dit onderdeel willen we organiseren in de nieuwe locatie
onder het Islamitisch Cultureel Centrum.



Computercursussen
ICT dienstverlening is een onmisbare schakel in de huidige samenleving. Een
goed voorbeeld hiervan zijn de gemeentelijke diensten. Het maken van een
afspraak hoeft niet langer via de telefoon maar kan ook via het internet. Ook
andere zaken zoals een adreswijziging kan tegenwoordig geregeld worden via
de website van gemeente. Eenmaal in de week zal er door kenners en/of
professionals hulp worden aangeboden bij het leren omgaan met
verschillende programma’s (o.a. MS Office), het gebruik van Internet en email. Ook zullen andere zaken als elektronische betalingen en digiD onder de
aandacht gebracht worden bij ouderen.



Ouder spreekavonden
Het komt regelmatig voor dat ouderverzorgers van allochtone afkomst de
spreekavonden niet bezoeken namens hun kinderen. Dit heeft te maken met
het feit dat de ouderverzorgers van scholieren de Nederlandse taal niet of
onvoldoende beheersen. Vereniging El Feth biedt ouderverzorgers van
basisschoolleerlingen, de mogelijkheid om zich te laten vergezellen door een
bekwaam persoon voor ouderavonden/rapportbesprekingen. Hierbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan een student.



Advies bij schoolkeuze
Het bestuur zal een commissie opzetten die de ouders in overleg met de eigen
school adviseren (n.a.v. toetsuitslagen) bij het maken van een schoolkeuze.
De schoolkeuze bepaalt het studiesucces op lange termijn, de ouders en
leerlingen hebben hierin daarom alle begeleiding nodig, om zich op deze
keuze te kunnen voorbereiden.



Huiswerkbegeleiding & mentor
Huiswerkbegeleiding door ouderverzorgers is iets wat ontbreekt bij veel
allochtone gezinnen. Dit verschijnsel is niet ontstaan uit het feit dat er een
bepaalde bereidwillig ontbreekt maar meer uit het feit dat zij dit niet kunnen.
Om deze reden zullen er twee avonden per de week, door hoog opgeleide
vrijwillige leden, huiswerkbegeleiding gegeven worden aan leerlingen vanaf
groep acht. Ook zullen deze kinderen een mentor krijgen waar zij terecht
kunnen met andere problemen om deze leerlingen te adviseren hoe ze
bepaalde zaken binnen de studie het best kunnen aanpakken. Daarbij zullen
deze leerlingen/studenten ook geholpen worden bij het vinden van een
stageplek. Dit onderdeel willen we organiseren in de nieuwe locatie onder het
Islamitisch Cultureel Centrum.
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3.2 Sociaal-culturele activiteiten
Op sociaal-cultureel zal het Islamitisch Cultureel Centrum ook haar steentje bij
dragen. Er worden diverse activiteiten ontplooit om invulling te geven aan dit domein.
De vereniging is bewust van haar sociale functie en wil graag als platform dienen,
waar wijkbewoners en andere organisatie elkaar kunnen ontmoeten.
Verder zullen er voor de leden de volgende activiteiten worden georganiseerd.


Excursies
Meerdere malen per jaar zal vereniging El Feth excursies en uitjes organiseren.
Deze excursies zullen verschillende doelen hebben van kennisvergaring (in een
Museum) tot het bieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding en amusement voor
de jeugd. Voorbeeld kunnen zijn: pretpark bezoek, musea, Tweede Kamer,
karten, bowling enzovoorts.



Feestdagen
Viering van (religieuze) feestdagen zoals het einde van de Ramadan en het
Offerfeest. Daarnaast kan de vereniging ook een rol spelen bij diverse belangrijke
levensmomenten (huwelijk en geboorte), als daar door de leden een religieuze
invulling aan gegeven wil worden.

3.3 Sport- en gezondheidsbevordering
Sport boeit en sport bindt, daarom speelt lichamelijk beweging een belangrijke rol in
onze activiteiten. De vereniging vindt het belangrijk om zowel jongeren als ouderen
binnen de migrantengemeenschap te informeren over de voordelen van sport voor
de gezondheid en activiteiten op dit gebied aan te bieden. Zoals men weet blijken
migrantengroepen ook te kampen met specifieke gezondheidsproblemen (chronische
ziekten etc.), de bekendheid met gezondheidszorg blijkt vooral bij ouderen migranten
nog beperkt. Door de nauwe contacten met deze doelgroep kan door de vereniging
ook op dit gebied een slag worden geslagen. Hieronder volgt een korte toelichting op
voorbeelden van deze activiteiten:
Sportactiviteiten


Voetbal
Voetbal is de meest populaire sport onder de jeugd. Het is een manier om
jongeren naast een dosis lichaamsbeweging ook teamplay en discipline bij te
brengen. Moskee El Feth zal zaalvoetbal en veldvoetbal organiseren voor de
jongeren. Dit kan in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties.
Uit eerder gehouden toernooien blijken deze erg veel jeugd aan te trekken die
vaak onzichtbaar blijven voor maatschappelijk actieve organisaties.
Doormiddel van deze toernooien kunnen deze jongeren ook meer betrokken
worden met de eigen wijk en leeftijdsgenoten.



Fitness
Twee maal in de week kunnen geïnteresseerden fitnessen in een afgehuurde
sportzaal. Dit biedt de ruimte aan moslima’s om in een vertrouwde omgeving
te kunnen sporten. De drempel voor deze groep om te sporten is vaak te hoog
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bij reguliere voorzieningen. Deze mogelijkheid willen wij overigens ook
aanbieden voor overige geïnteresseerden (man,vrouw, jong en oud)


Zwemmen
In Bergen op Zoom beschikken we de beschikking over uitstekende
zwemfaciliteiten. Helaas moeten wij constateren dat vooral migranten weinig
gebruik maken van deze faciliteiten. Ook jongeren die nooit deelgenomen
hebben aan het “schoolzwemmen”, lopen door het gebrek aan
zwemvaardigheden een risico. Daarom willen wij eenmaal per maand de
mogelijkheid aanbieden om kennis te maken met het zwemmen.

Gezondheidsvoorlichting
 In samenwerking met gezondheidsinstellingen in Bergen op Zoom (huisartsen,
GGZ, Ziekenhuis Lievensberg en thuiszorginstellingen) kan er voorlichting
worden gegeven. Deze voorlichting richt zich dan op de preventie van
ziekten(denk aan diabetes en obesitas), maar ook het onder de aandacht
brengen van bestaande voorzieningen en het wegwijs maken binnen het
zorgstelsel. Deze voorlichting heeft als doel het verhogen van de
zelfredzaamheid van onze leden.
3.4 Maatschappelijke activiteiten
Zoals eerder gezegd wil moskee El Feth als islamitisch cultureel centrum een
belangrijke rol gaan spelen in het maatschappelijke middenveld. De nauwe contacten
met migrantengroepen in Bergen op Zoom, zorgt ervoor dat we een
vertegenwoordigingsfunctie hebben binnen onze gemeente. Daarnaast kan de
vereniging ook een maatschappelijke rol oppakken door een brug te vormen tussen
deze migrantengroepen en de overige onderdelen van de Nederlandse samenleving.
De maatschappelijke functies die we als Islamitisch Cultureel Centrum willen spelen
kunnen als volgt beschreven worden:


Sociale controle
Er gaat een enorme sociale controle van de moskee en de vereniging uit. De
geestelijk verzorger binnen onze vereniging (o.a. middels de vrijdagdienst)
staat bij veel gelovigen in aanzien. Doordat de geestelijk verzorger hierin
aandacht geeft aan burgerschap in de Nederlandse samenleving(vanuit een
islamitisch perspectief) worden bepaalde zaken eerder in de praktijk gebracht.
Daarnaast is de vereniging ook een ontmoetingsplek waar problemen
bespreekbaar kunnen worden gemaakt, en in een vroeg stadium worden
gesignaleerd. Dit alles draagt bij aan een goede relatie met de buurtbewoners
en de verbetering van het leefklimaat in de wijken.



Klankbordgroep
Om beleidsmakers bij de gemeente te helpen, willen we deelnemen in de
klankbordgroepen bij projecten die in het verlengde van onze vereniging
liggen. Door participatie aan de klankbordgroep, kan een grote groep
migranten vertegenwoordigd worden, die vaak in besluitvormingstrajecten
ondervertegenwoordigd zijn.
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Wijkbeheerteam
Om de betrokkenheid en binding met de wijken waar onze leden wonen te
verbeteren, zullen vertegenwoordigers van het Islamitisch Cultureel Centrum in
het wijkbeheerteam plaats nemen. Hierbij trachten we een steentje bij te
dragen aan het welzijn van de wijk, daarnaast kan de signalerende functie van
onze vereniging bijdragen aan de effectiviteit van het wijkbeheerteam.



Samenwerking met andere organisaties
Om de effectiviteit van de activiteiten te vergroten, wil het Islamitisch Cultureel
Centrum meer gaan werken met de gemeente, scholen, andere
(maatschappelijke) organisaties (bijvoorbeeld politie, Marokkaanse en Turkse
verenigingen). Maar ook op andere gebieden zoals gezondheidszorg en
onderwijs zullen er diverse contacten worden aangegaan om onze
(gezamenlijke) achterban zo goed mogelijk te kunnen faciliteren.



Voorlichtingsbijeenkomsten
Onder het mom van “onbekend maakt onbemind”, zal door de vereniging nog
meer voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd. De groepen waar wij
voorlichting aan geven variëren van scholen, kerkgemeenschappen tot
buurtbewoners en andere maatschappelijke organisaties. Dit kan in de vorm
van rondleidingen of een bezoek te brengen aan de hiervoor genoemde
organisaties.
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4. Financiering
Om de activiteiten te realiseren die genoemd zijn in de voorgaande hoofdstukken is
er een financieel plan opgesteld. Dit financieel plan gaat in op de werving, beheer en
besteding van de middelen.
4.1. De werving van de middelen
Door een jaarlijkse bijdrage van de donateurs/leden ad € 120 kan moskee El Feth
het pand aan de Wattweg 7 tot nu toe financieren.
De werving van de gelden voor de aankoop van het nieuwe pand ad € 1,9 mln is
voornamelijk gerealiseerd door een in een algemene vergadering vastgestelde
bijdrage door leden. Voor elke fase is een bedrag bepaald op basis van de
kostenbegroting. De fases lopen van 2012 tot en met 2019. Aankoopfase: bijdrage
van € 2.000, Verbouwfase: bijdrage van € 1.000 en afbouwfase een bijdrage van €
1.300. Hiermee is rekening gehouden met personen die het niet kunnen betalen.
Deze hebben hun bijdrage in termijnen of middels vrijwillige werkzaamheden hun
bijdrage kunnen doen.
Verder zijn vele inzamelmomenten en activiteiten georganiseerd in de moskee en
buiten de moskee, enkele voorbeelden hiervan zijn:


Verkoop van vierkante meters grond;
Kopers krijgen een certificaat van het aantal gekochte vierkante meters grond. De
koper heeft geen juridische eigendom, maar wel grote betrokkenheid bij de
nieuwe moskee (€ 100 per vierkantie meter).



Spaarpotten aan kinderen van 4 t/m 12 jaar;
Kinderen hebben met een spaarpot geld ingezameld bij hun familieleden en
kennissen. Hierdoor zijn de kinderen ook op vroege leeftijd betrokken en
verbonden aan de moskee.



Zaalvoetbaltoernooien;
Jongeren die samenkomen en op een sportieve manier geld inzamelen voor onze
moskee. Vooraf is dan bij familie en vrienden langsgegaan.



Benefiet dagen;
Dagdelen waarbij meerdere gastlezingen en workshops werden verzorgd voor de
moskeebezoekers, met tussendoor inzamelmomenten.



Veilingen;
Diverse producten die aan de moskee waren gedoneerd zijn geveild tijdens de
benefiet dagen en zaalvoetbaltoernooien. Auto’s, fietsen, televisies zijn enkele
producten die gedoneerd waren.



Islamitische bedrijven;
Alle islamitische bedrijven in Bergen op Zoom en daarbuiten zijn gevraagd een
donatie te doen namens hun bedrijf. Tevens zijn bij vele islamitische winkels
spaarpotten gezet, zodat hun bezoekers ook een donatie kunnen doen.
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Zusterdagen;
De zusters organiseerden zelf meerdere dagen waarbij alle zusters
samenkwamen om geld in te zamelen voor de nieuwe moskee. Door verkoop van
eten, kleding en dergelijke. Vele zusters hebben ook hun sieraden gedoneerd.
Allemaal voor het goede doel.



Rondgang moskeeën
El Feth is op bezoek geweest bij moskeeën in de buurt en heeft daar geld
ingezameld voor de nieuwe moskee.

4.2. Het beheer van de middelen
Alle bijdragen zijn onder beheer van de penningmeester in het bestuur van Moskee
El Feth. De voorzitter en secretaris zien hier op toe.
4.3. De besteding van de middelen
De voorzitter en de penningmeester zijn de enige gemachtigden voor het doen van
uitgaven. Alle uitgaven worden eerst besproken in het bestuur. Hierbij wordt gekeken
of dat het conform de beleidsdoelen en begroting is.
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5. Slot
Zowel het bestuur als de leden van Moskee El Feth dragen de moskee een warm
hart toe. Dit motiveert ons om onze mouwen op te stropen en iets te betekenen voor
zowel de moskee als de Bergse samenleving. Wij zijn ons ervan bewust dat een
hoge tolerantiegraad bereikt kan worden door openheid, toegankelijkheid en directe
bijdrage aan de participatie. Hierbij willen wij wel meegeven dat we wel werken vanuit
onze identiteit en juist hiermee op een unieke wijze kunnen bijdragen.
Met nog veel meer enthousiasme en energie zullen we de komende jaren hard
werken, in ons nieuw te realiseren locatie, het voorzien van informatie over de islam
en het bijdragen aan Bergen op Zoom. Onze bestuursleden halen voldoening uit
progressie en resultaten. Uit ervaring hebben we gezien dat met name de educatieve
activiteiten hun vruchten afwerpen.
Daarnaast zijn we te spreken over de verstandhouding met de buurtbewoners en de
gemeente. Hoe meer we in dialoog treden, hoe meer we elkaar leren kennen. Dat is
ons inziens de beste weg om het welzijn van de samenleving te vergroten.
Voor meer informatie
Mocht u na het lezen van dit beleidsplan nog vragen/opmerkingen hebben of u wilt
een bezoek aan de moskee brengen, dan kunt u zich wenden tot:
Moskee El Feth
Wattweg 7
4622 RA BERGEN OP ZOOM
(w) www.masjidelfeth.nl
(e) info@masjidelfeth.nl
U bent van harte welkom.
Met vriendelijke groet,

Bestuur moskee El Feth
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