
Financiële verantwoording

2017



Inhoudsopgave

1. Algemeen

1.1 Vestigingsplaats en rechtsvorm
1.2 Doelstelling en aard van de organisatie
1.3 Inschrijving kamer van koophandel
1.4 Overige algemene gegevens
1.5 Samenstelling van het bestuur
1.6 Beloningsbeleid

2. Samenvatting staat van baten en lasten en toelichting

2.1 Staat van baten en lasten over het boekjaar 2017

2.2 Toelichting algemeen

blz. 3
blz. 3
blz. 3
blz. 3
blz. 4
blz. 4

blz. 5-6

blz. 7



1. ALGEMEEN

1.1 Statutaire naam, statutaire vestigingsplaats en rechtsvorm
Stichting Moskee el Oma wordt gedreven in de vorm van een Stichting. Zowel de statutaire
als de feitelijke vestigingsplaats is Den Haag.

1.2 Doelstelling en aard van de stichting
Stichting Moskee el Oma organiseert educatieve, sociaal-culturele, sportieve,
maatschappelijke en religieuze activiteiten vanuit een op de Islam geïnspireerde
maatschappelijke verantwoordelijkheid en hebben tot doel om de integratie en 
participatie van onze achterban in de Nederlandse samenleving te bevorderen. Alle
activiteiten zijn gericht op zowel mannen als vrouwen, jong en oud.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
De activiteiten van stichting Moskee el Oma bestaan voornamelijk uit:

· Activiteiten te organiseren die passen in de doelstelling;
· Vrijwilligers te werven en op te leiden voor het (mede) uitvoeren van activiteiten;
· Samen te werken met instellingen, personen en groepen die geheel of gedeeltelijk

werkzaam zijn op het terrein van de stichting;
· Het onderhouden van contacten met en het stimuleren en realiseren van

communicatie
tussen instanties en personen die zich op een soortgelijk terrein bewegen;

· Alle ander wettige middelen die in de ruimste zin met het doel van de stichting
verband houden.

Vermogen
De stichting verwacht het grootste deel van haar opbrengsten middels het werven van
donaties, schenkingen, subsidies, erfstellingen legaten en alle andere verkrijgingen en baten.

1.3  Inschrijving kamer van koophandel
De stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 41158880.

1.4  Overige algemene gegevens
De Stichting is feitelijk gevestigd aan de Guido Gezellestraat 50, 2524 CM te Den Haag.
Meer informatie over de stichting kunt u vinden op www.eloemma.nl.
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http://www.eloemma.nl
http://www.eloemma.nl/
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1.5  Samenstelling van het bestuur

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeetser:
Algemene bestuurslid:

1.6  Beloningsbeleid

de heer M. Abbadi
de heer A. Al Hamachi
de heer H. Koubaa
de heer A. Boussaboun

De leden van het bestuur zijn onbezoldigd en ontvangen geen beloning.
Het bestuur heeft per 1 januari 2016 de vrijwilligersregeling vastgesteld, hierin is het
vrijwilligersbeleid omtrent vrijwilligersvergoedingen geregeld.
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2. SAMENVATTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN
TOELICHTING

2.1 Staat van baten en lasten over het boekjaar 2017

2017 2016
Baten

Opbrengsten uit donaties 83.498 77.519
Overige baten 6.379 6.298

89.877 83.817

2017 2016

Lasten

Organisatie & Algemene ondersteuning 7.487 5.401

Uitvoering activiteiten 7.220 5.678

14.707 11.079

Huisvestingskosten 11.343 7.604

Afschrijvingen 10.494 10.494

Totaal Lasten 36.543 29.177

Resultaat 53.334 54.640

======== ========
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Stichting Moskee El Oma heeft een vergunningsaanvraag lopen voor uitbreiding van het gebouw. De
stichting heeft een nieuw bouwplan laten opstellen. Het bestuur van de stichting is voornemens om
het batige saldo te gebruiken voor de uitvoering van het nieuwe plan. De intentie is om te starten
zodra de vergunning is verstrekt.

Het bestuur stelt voor het resultaat over het boekjaar 2017 ten bate van €53.334 geheel ten gunste van
de bestemmingsreserve nieuwbouw te brengen.

Resultaatbestemming:

Toevoeging / (onttrekking) aan:

Dotatie bestemmingsreserve nieuwbouw (batig saldo) €53.334



2.2 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN LASTEN

ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Moskee el Oma bestaan uit het exploiteren van een Islamitisch
gebedshuis en overige activiteiten op het gebied van opvoeding en educatie.

RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen. De resultaten op transacties zijn verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Onder de brutomarge wordt verstaan de netto-omzet, de wijziging in voorraden gereed product en
onderhanden werk, de overige bedrijfsopbrengsten en de kosten van de omzet.

Netto Omzet
Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor
de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke van
over de omzet geheven belastingen.

Kostprijs omzet
Betreft kosten welke direct aan de netto-omzet toegerekend kunnen worden.

Som der financiële baten en lasten
De rentebaten en –lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde
interest.

Kosten
Algemeen
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare)
verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en
overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

Afschrijvingen
De afschrijving op vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische
levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

7


	Inhoudsopgave
	2.	 Samenvatting staat van baten en lasten en toelichting
	1. ALGEMEEN
	1.1Statutaire naam, statutaire vestigingsplaats en rechtsvormStichting Moskee el Oma wordt gedreven in de vorm van een Stichting. Zowel de statutaire als de feitelijke vestigingsplaats is Den Haag.
	1.2Doelstelling en aard van de stichtingStichting Moskee el Oma organiseert educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten vanuit een op de Islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid en  hebben  tot  doel  om  de  integratie  en  participatie  van  onze  achterban  in  de  Nederlandse samenleving te bevorderen. Alle activiteiten zijn gericht op zowel mannen als vrouwen, jong en oud.
	De stichting tracht haar doel te bereiken door:De activiteiten van stichting Moskee el Oma bestaan voornamelijk uit:
	1.5  Samenstelling van het bestuur
	1.6  Beloningsbeleid
	2. SAMENVATTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING
	Resultaatbestemming:
	2.2 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN LASTEN
	Algemeen
	Netto Omzet
	Kostprijs omzet
	Som der financiële baten en lasten
	Kosten
	Afschrijvingen

