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2022: 
 
Bestuur: 
 
Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 
 
Voorzitter: Ahmed Said Karadeniz 
 
Secretaris: Ali Ihsan Sak 
 
Penningsmeester: Ahmet Metin Konal 
 
 
Beloningsbeleid: 
 
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie 
gemaakte kosten. 
 
 
Doelstelling: 
 
De stichting heeft ten doel:  

1. het beantwoorden van vragen over de Islam en het geloof vanuit een islamitische 
achtergrond; 

2. het verspreiden van kwesties betreffende de Islam en het geloof teneinde hierin 
verheldering te verkrijgen; 

3. het organiseren van activiteiten zoals lezingen, workshops, bijeenkomsten, reizen en 
dergelijke; 

4. het stichten van, exploiteren van en het beheer voeren over een sociaal culturele 
ontmoetingsplaats in Nederland; 

5. het bevorderen en verbeteren van de maatschappelijke, sociale en culturele positie 
van moslims in landen waar het Nederlandse taal wordt gesproken; 

6. het bevorderen en emancipatiebeleid van vrouwen, meisjes, etnische minderheden 
en ouderen; 

7. het oprichten en in stand houden van een bibliotheek; 
8. personen uit het buitenland uit te nodigen om lezingen of onderricht te geven voor 

kortere of langere tijd; 

Werkzaamheden om doel te bereiken: 
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  

1. het aantrekken van deskundigen, docenten, religieuze leiders, het geven van 
informatie in woord, beeld en geschrift; 

2. het leggen en onderhouden van contacten met gemeenten en overheidsinstellingen; 
3. het beschermen van het onderwijs van het Islamitische geloof en de Islamitische 

waarden  



Werving van inkomsten: 
 
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 

1. bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren; 
2. bijdragen van degenen in wiens belang de stichting werkzaam is; 
3. subsidies; 
4. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen; 
5. opbrengsten van activiteiten van de stichting; 
6. alle andere baten. 
 

Het beheer en de besteding van het vermogen:  

De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het 
bereiken van haar doel. Indien een erflater of schenker heeft bepaald dat het vermogen in 
stand gehouden dient te worden, is dit toegestaan, zolang dit wettelijk is toegestaan voor 
algemeen nut beogende instellingen. De stichting dient haar vermogen te besteden 
overeenkomstig de doelstelling van de stichting. 
 
 
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: 
 
Voor onze uitgebreide uitleg en beelden van de uitgevoerde activiteiten verwijzen wij naar 
onze homepagina.   


