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Voorwoord
Geachte lezer,
Voor u ligt het beleidsplan van stichting Eenheid met als titel “Een moskee is meer
dan alleen een gebedshuis”. Dit beleidsplan is enerzijds gevoed door interne
ontwikkelingen (bewustwording, verantwoordelijkheid en professionalisering van
Stichting Eenheid) en anderzijds door externe ontwikkelingen (verhoudingen
allochtonen versus autochtonen, de steeds toenemende benadering/roep van de
overheid en sociaal- maatschappelijke organisaties naar moskeeën toe als partner bij
integratie, etc.).
Misschien is dit uw eerste kennismaking met een moskee en probeert u met dit
beleidsplan op een snelle manier meer te weten te komen over de voorzieningen die
onze moskee te bieden heeft. Derhalve informeren hiermee wij buitenwereld
informeren over de identiteit en activiteiten van Stichting Eenheid.
In de inleiding zal er in het kort worden ingegaan op de historie, de doelstellingen, en
de huidige positie van de stichting. Vervolgens wordt er ingegaan op de organisatieinrichting. De daarop volgende hoofdstukken zullen respectievelijk ingaan op
educatieve, sociaal-culturele, maatschappelijke en sportieve activiteiten van stichting
Eenheid. In aanvulling hierop zal er in dit rapport ingegaan worden op hoe de
noodzakelijke randvoorwaarden in de gemeente Leidschendam-Voorburg,
gerealiseerd kunnen worden, om het volledige potentieel van de stichting te kunnen
benutten.
Wij hopen dat u na het lezen van dit beleidsplan zelf de conclusie zult trekken dat
Stichting Eenheid meer dan alleen een gebedshuis is.
Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Stichting Eenheid
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1. Inleiding
1.1 Korte historie
Stichting Eenheid maakt sinds 2005 onderdeel uit van de samenleving in
Leidschendam-Voorburg. De stichting is voortgekomen uit de vereniging KMAL die in
1990 opgericht werd. De oprichters, een groep jongeren met een Marokkaanse
achtergrond, voelen zich sterk verbonden met de gemeente Leidschendam-Voorburg
en zijn omgeving. Binnen deze gemeenschap is er een sterke behoefte ontstaan aan
een eigen moskee. Daar kon men immers het geloof uitoefenen, iets wat binnen het
leven van een moslim onmisbaar is. Hiervoor werd in 1990 het pand bij zwembad “de
Fluit” gebruikt door vereniging KMAL om zich vervolgens te vestigen in de
Prinsenhof. De stichting is ontstaan vanwege de toename van moslims met een
Marokkaanse etniciteit alsmede moslims met een andere etniciteit (o.a. Nederlandse,
Somalische, Koerdische, Surinaamse, Turkse en Iraakse) in LeidschendamVoorburg. Binnen deze groep leefde een gemeenschappelijke behoefte aan een
Islamitische centrum.
Daarnaast heeft er een ontwikkeling plaatsgevonden in de samenstelling van de
gemeenschap. Dit heeft als gevolg dat er behoefte is aan andere activiteiten die
gericht zijn op jongeren en vrouwen. De stichting heeft dan ook een permanente
vestigingsplaats nodig waar wij al onze activiteiten kunnen organiseren, uitwerken en
uitvoeren. Hierbij gaat onze aandacht vooral naar de jongeren en vrouwen. Er is een
ruimte nodig voor de lange termijn om educatieve, sociaal-culturele, sport en
maatschappelijke activiteiten op te zetten waardoor zij zich ook beter kunnen
ontwikkelen. Met de aankoop van het voormalig TIO schoolgebouw aan de
Zilvermeeuwlaan 15 in Leidschendam zullen wij in staat zijn deze doelstellingen te
realiseren.
Ons financieel beleid is erop gericht om voldoende ruimte te creëren om
maatschappelijke activiteiten te ontplooien. Concreet betekent dit het inzamelen van
gelden om de huidige schuld voor het aankopen van de nieuwe locatie af te lossen.
Middels de aankoop van een permanente locatie zal er op de langere termijn een
financiële buffer opgebouwd worden om daadkrachtiger te zijn het organiseren van
door de stichting beoogde activiteiten.
Het voormalig TIO schoolgebouw biedt voor meerdere partijen voordelen. Wij streven
naar een lange termijn strategie waarin wij activiteiten organiseren, maatschappelijk
van betekenis kunnen zijn en onze leden de zekerheid geven op een vaste plek.
Daarnaast zorgt een permanente locatie ervoor dat er geïnvesteerd kan worden in
wederzijds vertrouwen tussen alle partijen. Ons streven is dat iedereen uiteindelijk
tevreden zal zijn. De aflossing van de schuld, alsmede de kostende kosten die
verbonden zijn aan deze ruimte, worden volledig gefinancierd door de donateurs c.q.
gemeenschap.
1.2 Doelstellingen, missie en visie
De activiteiten van stichting Eenheid hebben als doel om de integratie, emancipatie
en participatie in de maatschappij te bevorderen middels het organiseren van
educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten.
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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.
Stichting Eenheid 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 stichting
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. Wij verwijzen hierbij naar een artikel uit het AD(2003):
‘De problemen van een deel van de Marokkaanse jeugd zijn te wijten aan het feit dat
Marokkaanse moskeeën in Rotterdam zich beperken tot religieuze activiteiten. Dat is de
stellige overtuiging van de Rotterdamse wethouder Van der Tak. Volgens hem zijn de
problemen met Turkse jongeren veel minder groot omdat Turkse moskeeën maatschappelijk
actiever zijn. ,,Moskeeën kunnen niet alle problemen oplossen, maar wel een belangrijke
bijdrage leveren. Het maakt het integratieproces wat makkelijke,,’

Onze stichting speelt graag in op de boodschap van bovenstaand citaat door
activiteiten te organiseren die het maatschappelijk belang dienen en hiermee het
integratie proces bevordert. In de overige hoofdstukken worden hiervan concrete
praktijkvoorbeelden van genoemd worden. Het beeld dat wij voor ogen hebben wordt
bevestigd door dit citaat. Onze stichting wil meer dan alleen maar religieuze
activiteiten organiseren. Wellicht kunnen de huidige problemen in deze gemeente
aangepakt worden door de bijdrage van stichting Eenheid.
Voor de volledigheid verwijzen wij graag naar de integratienota van de
gemeente Leidschendam-Voorburg (2010-2013) waar specifiek wordt ingegaan
op drie domeinen van integratiebeleid:
“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, inburgeringscursussen voor
nieuwkomers of re-integratietrajecten voor mensen in de bijstand. Maatschappelijke
organisaties die het aanbod verzorgen zijn de belangrijkste actoren, de kwaliteit van het
aanbod is een van de belangrijkste factoren. De gemeente heeft ten aanzien van deze
uitvoerende organisaties een) sturende rol. De gemeente kan richting geven door te sturen
op kwaliteit en samenwerking bij het inkopen of subsidiëren (het benoemen van
voorwaarden, het maken en toetsen van prestatieafspraken, het stimuleren van innovatie,
keuze of selectie van aanbieders).”
“Toegankelijkheid
Toegankelijkheid staat voor de mate waarin algemene voorzieningen in gelijke mate worden
benut door alle bewoners, allochtoon of autochtoon. Onevenredige verschillen kunnen
aanleiding zijn om te investeren in het verbeteren van de toegankelijkheid (bijvoorbeeld door
het verbeteren van communicatie of een meer out-reachende manier van werken). De
gemeente als regisseur kan maatschappelijke organisaties aanspreken en kan (met de eigen
dienstverlening) het goede voorbeeld geven. Zij kan faciliteren door maatregelen te
bekostigen die bijdragen aan het vergroten van de toegankelijkheid. Specifiek voor
adviesorganen (en wijkraden) zal de gemeente de rol van aanjager moeten spelen, zij zal in
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gesprek moeten met hen om samen te zoeken naar manieren om bijvoorbeeld wijkgericht
een betere afspiegeling van de bevolking te realiseren.”
“Toenadering
Bij toenadering gaat het om de manier waarop mensen met verschillende manier met elkaar
omgaan. Hier geldt het credo dat integratie 'van twee kanten moet komen'. Ook spelen
zaken als beeldvorming, discriminatie en begrip over en weer een rol. Zelforganisaties
kunnen op dit terrein een belangrijke rol spelen. Op dit domein van integratie geldt dat het
gaat om een gezamenlijk opgave. De regierol is hier het lastigst in te vullen, dat wil zeggen
dat mogelijkheden voor directe sturing ontbreken. Het gaat bijvoorbeeld om wat mensen zelf
willen doen om onderlinge contacten te verbeteren. De gemeente stimuleert en faciliteert en
kan normen stellen en uitdragen. De normen en waarden vastgelegd in de Nederlandse
Grondwet, de universele verklaring van de rechten van de mens en de universele verklaring
van de rechten van kinderen, zijn normstellend voor onze visie en aanpak
Dat betekent strikte handhaving en bestrijding als er sprake is van normoverschrijding zoals
vastgelegd in wet- en regelgeving. Dat betekent duidelijk maken wat bovengenoemde
normen en waarden inhouden en wat we wel en niet accepteren en tolereren in onze
Nederlandse en lokale samenleving, zoals discriminatie, ongelijke behandeling,
vrijheidsbeperking en belemmeringen voor individuele ontplooiing en emancipatie. En het
betekent confronteren en de discussie aangaan als het gaat om verschijnselen en
gedragingen die weliswaar raken aan individuele vrijheden, maar die wij als lokale overheid
niet wenselijk vinden ( bijvoorbeeld rond het opvoeden van kinderen).”

Stichting Eenheid juicht deze domeinen toe en wil graag een rol spelen in het
realiseren van deze domeinen. Integratie, emancipatie en participatie zijn centrale
begrippen voor stichting Eenheid. Hieronder zal een korte toelichting gegeven
worden hoe de stichting deze begrippen interpreteert:
1.3 Integratie
Integratie in de Nederlandse samenleving is in de visie van Stichting Eenheid geen
keuze, maar een ‘must’. Nieuw- en oudkomers dienen zich de geschreven en
ongeschreven regels eigen te maken om volwaardig deel uit te kunnen maken van
de samenleving. Nadrukkelijk vermelden wij hier volledigheidshalve dat dit een
proces is wat van twee kanten moet komen. Uit eerder onderzoek(Dautzenberg en
Van Westerlaak, 2007) blijkt dat moskeeën een substantiële rol kunnen spelen in het
integratieproces op gemeentelijk niveau. Moskeeën kunnen als platform dienen voor
interactie tussen burgers van verschillende achtergronden. De grote rol die religie in
het dagelijks leven van vele migrantengroepen, is hier een belangrijke reden voor.
1.4 Emancipatie
Voor een volwaardig burgerschap is het niet voldoende om lid van een samenleving
te zijn. Een bevestiging van de eigen identiteit is een dynamisch proces voor de
jongeren, waarbij zij niet tussen, maar in twee culturen leven. Hiermee wordt een
nieuwe identiteit gecreëerd om van daaruit voor zichzelf en voor de samenleving op
te komen. Emancipatie is hiermee een proces om je eigen positie in de samenleving
op te eisen. Onderdeel hiervan is de erkenning van de eigen waarden en normen en
respect hebben voor andermans waarden en normen. Assimilatie wijzen wij af,
evenals het krampachtig vasthouden aan een versteende cultuur uit het land van
herkomst. Het ontplooien van maatschappelijke initiatieven door migrantengroepen
geeft blijkt aan het feit dat ze hun rol willen nemen in het maatschappelijk
middenveld. Helaas moet er geconstateerd worden dat vele maatschappelijke
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initiatieven (bijvoorbeeld: jeugdbeleid1) van bestaande stichtingen niet goed
aansluiten op de belevingswereld van de specifieke problematiek van deze groepen.
Doordat de stichting Eenheid goed weet aan te sluiten op deze belevingswereld en
de problemen van haar achterban goed begrijpt kan het een belangrijke rol spelen in
het emanciperen van bepaalde migrantengroepen in Leidschendam-Voorburg.
1.5 Participatie
Burgerschap op zijn beurt betekent meer dan opkomen voor jezelf, het betekent
tevens jezelf dienstbaar maken aan de Nederlandse samenleving. Dit betekent een
actieve opstelling in onderwijs, arbeidsmarkt en maatschappelijke organisaties.
Participeren betekent ook een actieve houding in het smeden van banden tussen de
eigen organisatie en de omgeving. Dialoog, voorlichting, debat en gezamenlijke
activiteiten horen bij dit thema. Doordat de stichting weet wat er in de wijken en de
achterban speelt, kan het op een informele manier bijdragen aan het
participatieproces.

1

Interventies houden geen rekening met culturele verschillen, JeugdenCo 2008
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2. Organisatie
Stichting Eenheid is een organisatie die volledig drijft op de inzet van de
vrijwilligers uit de gemeenschap. In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de pijlers,
waarop onze organisatie is gebouwd.
2.1 Gemeenschap & donateurs
De gemeenschap van stichting Eenheid zijn migranten met een islamitische
achtergrond, wekelijks wordt onze organisatie bezocht door circa 200 verschillende
leden. De potentiele doelgroep binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg kan
geschat worden op 2000+ inwoners (CBS, 2011). Het gaat hier om ruim 1200
inwoners van Marokkaanse afkomst en daarnaast een grote groep Somaliërs,
Irakezen en andere niet westerse allochtonen met een islamitische achtergrond.
De gemeenschap is voornamelijk woonachtig in de wijken Prinsenhof en de Heuvel,
en in aanvulling hierop heeft de moskee bezoekers vanuit randgemeentes als
Leidschenveen en Mariahoeve. Een belangrijke plek binnen onze organisatie zijn de
donateurs. Circa 90 personen/gezinnen uit de gemeenschap zorgen door middel van
maandelijkse donaties voor de financiering van onze organisatie. Dit zijn ook over het
algemeen onze vaste bezoekers.
2.2 Accommodatie
Stichting Eenheid staat op het punt om te verhuizen vanuit de Valkhof 68 naar de
Zilvermeeuwlaan 15 in Leidschendam.
Het gebouw aan de Valkhof 68 voldeed slechts in beperkte mate aan de eisen van
de stichting. Door een beperkt huurcontract was er teveel onzekerheid om een
toekomst strategie te ontwikkelen en om de eigen doelstellingen te realiseren. Onze
nieuwe locatie aan de Zilvermeeuwlaan 15 biedt ons meer zekerheid waardoor onze
activiteiten beter tot hun recht komen. Zo kunnen er investeringen gedaan worden,
om naast de religieuze functie, ook de maatschappelijk functies van onze stichting
beter te accommoderen. De accommodatie dient dus multifunctioneel van aard te
zijn.
2.3 Het bestuur
Het bestuur is samengesteld op basis van actieve vrijwilligers in gemeenschap.
Daarbij is gelet op de deskundigheid van de bestuursleden om de dagelijkse gang
van zaken in de moskee op een adequate manier te coördineren. Het is dan ook een
feit dat er sinds 2005 met zeer veel daadkracht en professionaliteit gewerkt is aan de
realisatie van een nieuwe moskee.
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Onderstaand organogram geeft een schematische weergaven van de formele
organisatiestructuur:

Voorzitter

Penningmeester

Onderwijscommissie

Jongerencommissie

Ouderenrraad

Activiteitencommissie

Het bestuur bestaat uit 7 personen waarbinnen zowel de jongerenachterban als de
ouderen worden vertegenwoordigd. Het bestuur komt maandelijks 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 stichting,
wat zichtbaar is in de participatie in het bestuur. De jongeren zijn in Nederland
opgegroeid en participeren volledig in de Nederlandse samenleving. Door een
bijdragen te leveren aan onze stichting hopen ze een steentje bij te dragen aan de
gemeenschap in Leidschendam-Voorburg. De jongeren zijn voornamelijk actief
binnen de jongeren- en activiteitencommissie.
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3. Activiteitenportfolio
Stichting Eenheid 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 domein 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 stichting Eenheid veel waarde aan educatieve activiteiten. Hieronder
volgt een overzicht van deze activiteiten:


Godsdienstlessen & lezingen
De imam organiseert wekelijks lessen en/of lezingen waarbij de religieuze
achtergronden doorgelicht wordt. Om deze informatieve bijeenkomsten
toegankelijker te maken zullen er ook lezingen in de Nederlandse taal
georganiseerd worden, 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 stichting wederzijds begrip en respect te creëren.



Koranlessen
Een imam of een andere korangeleerde zal wekelijks leerlingen les geven in
het reciteren, begrijpen en vertalen van de koran. Dit is een belangrijk middel
bij het opvoeden van 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 de politie.



Lessen normen en waarden
Er zullen wekelijks ook bijeenkomsten georganiseerd worden waarin jongeren
ingelicht worden 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. De stichting 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.



Computercursussen
ICT dienstverlening is een onmisbare schakel in de huidige samenleving. Een
goed voorbeeld hiervan zijn 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. Stichting Eenheid 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 langer 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.
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3.2 Sociaal-culturele activiteiten
Op sociaal-cultureel vlak probeert de stichting ook haar steentje bij te dragen. Er
worden diverse activiteiten ontplooit om invulling te geven aan dit domein. De
stichting is bewust van haar sociale functie in de wijk en wilt als platform dienen,
waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Er zullen diverse


Excursies
Meerdere malen per jaar zal stichting Eenheid 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 en (leer) kampen.



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

3.3 Sport en gezondheidsbevordering
Sport boeit en sport bindt, daarom speelt lichamelijk beweging een belangrijke rol in
onze activiteiten. De stichting 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. De zogenaamde “health literacy” is nog vrij beperkt. Door de nauwe
contacten met deze doelgroep kan door de stichting ook op dit gebied een slag
worden geslagen. Hieronder volgt een korte toelichting op voorbeelden van deze
activiteiten:


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. Stichting Eenheid zal zaalvoetbal en veldvoetbal organiseren voor de
jongeren. Dit kan in samenwerking met andere stichtingen waaronder stichting
Eye4All. 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 vrouwen met een islamitische achtergrond
om in een vertrouwde omgeving te kunnen sporten. De drempel voor deze
groep om te sporten is vaak te hoog bij reguliere voorzieningen. Deze
mogelijkheid willen wij als stichting overigens ook aanbieden voor overige
geïnteresseerden(man,vrouw, jong en oud)

Beleidsplan

Pagina 11

Stichting Eenheid Leidschendam


Zwemmen
In Leidschendam-Voorburg 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 wilt de stichting twee avonden in de
week de mogelijkheid aanbieden om kennis te maken met het zwemmen.



Sportdagen
Sportdagen brengen gezelligheid en gezonde concurrentie met zich mee. In
de directe omgeving van onze stichting(het park in prinsenhof, sportcentrum
de Fluit, sportpark kastelenring) zijn er voldoende faciliteiten om dergelijke
sportdagen te kunnen organiseren. Deze sportdagen kan een mogelijk
platform dienen voor bestaande sportvereniging in Leidschendam-Voorburg
om kennis te maken met onze leden en de wijkbewoners.



Gezondheidsvoorlichting
In samenwerking met gezondheidsinstellingen in Leidschendam(huisartsen,
GGZ en thuiszorginstellingen) kan er voorlichting worden gegeven. Deze
voorlichting richt zich dan op de preventie van ziekten(denk aan diabetisch 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 vermeld heeft Stichting Eenheid als doelstelling om een belangrijke rol
gaan spelen in het maatschappelijke middenveld. De nauwe contacten met
migrantengroepen in Leidschendam-Voorburg, zorgt ervoor dat de stichting een
vertegenwoordigingsfunctie heeft binnen onze gemeente. Daarnaast kan de stichting
ook een maatschappelijke rol fungeren door een brug te vormen tussen deze
migrantengroepen en de overige onderdelen van de Nederlandse samenleving. De
maatschappelijke functies die de stichting Eenheid wilt spelen kunnen als volgt
beschreven worden:


Sociale controle
Er gaat een enorme sociale controle van de moskee en de stichting uit. De
geestelijk verzorger binnen onze stichting (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 stichting 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, zullen we deelnemen in de
klankbordgroepen bij projecten die in het verlengde van onze vereniging
liggen. Door participatie aan de klankbordgroep, kan een grote groep
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migranten vertegenwoordig worden, die vaak in besluitvormingstrajecten
ondervertegenwoordigd zijn.


Wijkbeheerteam
Om de betrokkenheid en binding met de wijken(Prinsenhof, de Heuvel) waar
onze leden wonen te verbeteren, zal de stichting 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 stichting bijdragen aan
de effectiviteit van het wijkbeheerteam.



Platform
Om dialoog met andere levensbeschouwingen te bevorderen, nemen wij deel
aan het Platform voor Religies en Levensbeschouwingen. Op deze manier
kunnen verschillende maatschappelijke thema’s met elkaar gedeeld worden.
Interreligieus debat en contacten kan leiden tot wederzijds begrip en tolerantie.



Samenwerking met andere organisaties
Om de effectiviteit van de activiteiten te vergroten, werkt stichting eenheid o.a.
samen met de gemeente, Platform voor Religies en Levensbeschouwingen,
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 stichting Eenheid
nog meer voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd. De groepen waar
wij voorlichting aan geven variëren van scholen, kerkgemeenschappen tot
buurtbewoners en andere maatschappelijke organisaties.



Themabijeenkomsten
Van tijd tot tijd organiseert stichting Eenheid bijeenkomsten over thema’s die
actueel zijn. Zo hebben wij verschillende bijeenkomsten georganiseerd over
verzekeringen, gezondheid en het onderwijssysteem.
Daarbij werden telkens gastsprekers uitgenodigd om duidelijkheid te
verschaffen. De volgende thema´s zullen nog zeker (wederom)
aan de orde komen: Arbeid, sociale zekerheid, onderwijs en opvoeding,
huisvesting, gezondheidszorg en welzijn, overheidsbeleid rond minderheden,
taken van politie en justitie, media en informatie, peuterspeelzaal, rechtshulp,
CWI, vrijwilligers centrale, vakbond, bibliotheek etc..
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4. Financiering
De realisatie van onze nieuwe locatie, alsmede de beoogde activiteiten, brengen de
komende vier jaren een aanzienlijke kostenstroom met zich mee.Middels dit
financieel plan zal onder andere ingegaan worden op de inkomsten en uitgaves.
4.1 Inkomsten
Om het voorgaande te realiseren zal in dit gedeelte toegelicht worden hoe de
financiering tot stand zal komen;
1.

Vaste donatie per gezinslid t.b.v. de realisatie van de moskee:
Na overleg tussen het bestuur en de gemeenschap is besloten dat ieder gezin
een verplichte bijdrage zal leveren voor de bouw van de nieuwe moskee. Om
de inzameling een praktische wending te geven is besloten om per m² geld in
te zamelen. Uitgangspunt is € 115,= per m². De verplichte bijdrage is
momenteel vastgelegd op 26m² per gezin. Dit komt overeen met € 3000,= per
gezin. Elk gezin kan zich hiervoor aanmelden middels een
inschrijvingsformulier. Zowel de inschrijvingen als de inkomsten hiervan
worden vervolgens op grote lijsten bijgehouden in de moskee. Als basis is er
hierbij uitgegaan van 100 gezinnen.

2.

Maandelijkse donatie:
Om te voorzien in de dekking van de maandelijkse vaste lasten
(nutsvoorzieningen e.d.) wordt er maandelijks per huishouden een bedrag van
€ 25,- geïncasseerd, indien wij hiervoor gemachtigd zijn als zijnde donatie.

3.

Extra vrijwillige donaties:
Onder vrijwillige inzameling wordt o.a. verstaan:
 Bijdrage jongeren (contant of middels I-deal)
 Bijdrage niet leden (contant of middels I-deal)
 Wekelijkse inzameling in de gebedsruimte; gezien de huidige (vrijdag)
 Bijdrage vrijwilligers binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg (contant
of middels I-deal)
 Bijdragen vrijwilligers buiten de gemeente Leidschendam-Voorburg
(contant of middels I-deal)
 Inzamelingacties; een voorbeeld hiervan is het project 1000 dragers.
Hierbij wordt er actief geworven in de Randstad om drager van de moskee
te worden met een bedrag van €10,- euro per maand over een periode van
vier jaar.

5.

Externe inzameling (donatie):
Binnen de stichting Eenheid is een commissie samengesteld die zich zal
bezighouden met de inzameling van gelden bij moskeeën, winkels en
markten. Deze inzamelen geschieden voornamelijk op afspraak. Hierbij zal er
een groep van 2 a 3 personen vanuit de gemeenschap bij voorgenoemde
locaties langsgaan om gelden in te zamelen.
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6.

Zekerheidstelling gemeenschap (leningen):
Indien noodzakelijk, beschikt de moskee over een zekerheidstelling vanuit de
gemeenschap. Dit vangnet houdt het volgende in. Een groot aantal personen
vanuit de gemeenschap heeft toegezegd om tezamen een bedrag groot €
150.000,= als renteloze lening te zullen verstrekken t.b.v. de realisatie van de
nieuwe moskee.

7.

Zekerheidstelling moskeeën (leningen):
Tevens beschikt de moskee over een zekerheidstelling vanuit moskeeën in de
omgeving. Dit vangnet houdt het volgende in; de toezegging van een aantal
moskeeën om een renteloze lening te verstrekken ad. € 150.000,-.

4.2 Uitgaven
Onze uitgaven hebben maandelijks voornamelijk betrekking op de volgende zaken:
Huurkosten ad. € 1.200,Onkostenvergoeding ad. € 200,Kosten t.a.v. nutsvoorzieningen (gas, water en elektra) ad. € 450,Overige kosten ad. € 400,Totaal (geschatte) kosten: € 2250,De uitgaven van Stichting Eenheid zijn sinds de oprichting volledig zelfstandig
bekostigd met behulp van donaties.
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5. Slotwoord
Zowel het bestuur als de gemeenschap van Stichting Eenheid 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 maatschappij. Wij zijn ons ervan bewust dat
een hoge tolerantiegraad bereikt kan worden door openheid, toegankelijkheid ,
emancipatie en integratie. Wij hopen hiermee een saamhorigheidsgevoel te creëren
binnen de gemeente dat alle hoogtes overstijgt.
Met nog veel meer enthousiasme en energie zullen we de komende jaren hard
werken aan de integratie van moslims in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Dit
aspect is cruciaal voor de functionaliteit en de rol van Stichting Eenheid. Dit vergt
veel inspanningen van de vrijwilligers die in het bestuur zitten van Stichting Eenheid.
Onze bestuursleden halen voldoening uit progressie en resultaten. Uit ervaring
hebben we gezien dat met name de educatieve activiteiten hun vruchten afwerpen.
De jongeren die bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding krijgen, geven aan dat zij veel
profijt hebben van deze lessen.
Daarnaast zijn we te spreken over de verstandhouding met de buurtbewoners. 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. Ten slotte achten wij het
noemenswaardig dat wij de prettige samenwerking met de gemeente erg op prijs
stellen.
Wij hopen hiermee een bepaalde enthousiasme en proactieve houding opgewekt te
hebben bij alle partijen welke hetzij direct, hetzij indirect in verbinding staat met de
moskee.
Voor meer informatie
Mocht u na het lezen van dit infobulletin nog vragen/opmerkingen hebben of u wilt
een bezoek aan de moskee brengen, dan kunt u zich wenden tot:
Stichting Eenheid
T.a.v. Mohamed Ahouch
Valkhof 68
2261 HS LEIDSCHENDAM
(t) +31 (0)6 2651 6017
(m) info@stichtingeenheid.nl
(w) www.stichtingeenheid.nl
U bent van harte welkom.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

M. Ahouch
Voorzitter stichting Eenheid
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