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Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Alabraar.

Stichting Alabraar is een charitatieve organisatie die in 2018 te Eindhoven is opgericht.

Met de oprichting van Stichting Alabraar streven we er naar de behoefte van de lokale islamitische

gemeenschap in Eindhoven te voorzien m.b.t. onderwerpen zoals religie, regeneratie, gezondheid,

opleiding en werkgelegenheid. Daarnaast willen we betere relaties met andere gemeenschappen,

lokale overheid en de media ontwikkelen door o.a. ons in te zetten in projecten die in Eindhoven

worden opgezet.

De stichting is een ANBI status waarbij dit beleidsplan onmisbaar is. Het beleidsplan geeft inzicht in

de huidige en toekomstige plannen van de stichting.

Bij het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met de eisen van de ANBI. Een ANBI status

heeft als voorbeeld dat bedrijven en particulieren de giften kunnen aftrekken van de belastingen.

Tevens wordt de stichting gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.

Dit plan geeft je inzicht in:

* de missie, visie en doelstellingen van de stichting

* werkzaamheden/ projecten van de stichting

* financiën

* de manier waarop de stichting het geld werft

Het bestuur van Stichting Alabraar



1. Algemene gegevens

Statutaire naam : Stichting Alabraar

Oprichtingsdatum : 3 augustus 2018

KVK nummer : 72289171

Fiscaalnummer : 859060974

Bankrekening : NL02 INGB 0009 2686 43

Bezoekadres : Otterstraat 2
5622 AL Eindhoven

Telefoonnummer : 040 246 1404

Website : www.alabraar.nl

E-mail : info@alabraar.nl

Het bestuur:

Voorzitter : Farid El Moussuai

Secretaris/ Penningmeester : Mohamed Suleyman

Lid : Mohammed Houiyat

Lid : Elamin Abubakr

Lid : Mohamed Kuhi

Lid : Dastan Aziz



2. Missie, visie en ambitie

Onze missie:

De missie van Stichting Alabraar is het bieden van diverse diensten op het gebied van religie, cultuur,

educatie, sociaal-maatschappelijke participatie, humanitaire hulpverlening en welzijn aan de

Eindhovense (moslim-)gemeenschap.

Onze stichting beoogt deze activiteiten zowel op plaatselijk en regionaal als -indien mogelijk en

gewenst- op nationaal niveau te verrichten.

Onze visie:

Stichting Alabraar heeft een duidelijke visie. We willen als stichting een belangrijke maatschappelijke

rol vervullen. Maatschappelijke problemen moeten samen worden aangepakt. Het liefst nog vóór dat

ze überhaupt ontstaan. In samenwerking met andere organisaties en individuen wil Stichting

Alabraar een brug slaan tussen mensen van verschillende afkomst en religies, om een breed publiek

in Eindhoven en omgeving van dienst te kunnen zijn

Door een universele benadering worden culturele en religieuze verschillen tussen individuen en

bevolkingsgroepen overbrugd en wordt de sociale omgang saamhorigheid bevorderd. Dit alles doen

wij vanuit islamitische grondslag die gebaseerd op de Koran en de levenswijze van onze profeet

Mohammed (vrede zij met hem).

Onze ambitie:

De stichting heeft de ambitie de komende drie jaar de achterstallige onderhoud aan te pakken. Onze

achterban wordt jaarlijks op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen die eraan zitten te komen.

Voor de komende periode staat de renovatie van de sanitaire ruimtes, het vervangen van kozijnen,

brand- en alarminstallatie. Parallel hieraan wordt aan de verduurzaming gewerkt om geheel van het

gas af te gaan.

Naast de project worden de activiteiten op het sociaal en maatschappelijk gebied doorgezet,

verbeterd en uitgebreid.

Korte termijn ambitie:

Op korte termijn zullen we onze achterban informeren over de projecten die zijn de komende jaren

kunnen verwachten. Zij zullen geïnformeerd worden over:

● transitie naar schonere energievormen

● informeren over verduurzaming

● acties die men als individu maar ook in groepsvorm kan ondernemen



3. Doelstellingen

Doelen die Stichting Alabraar streeft te bereiken zijn onder meer: het voorzien in de behoeftes van

moslimgemeenschap door het bieden van diensten die voor iedereen toegankelijk zijn. Hiermee

willen we een bijlage leveren aan de sociale, culturele, spirituele en economische ontwikkeling van

de gehele gemeenschap

Het verzorgen van mogelijkheden voor zowel moslims als niet-moslims om de islam te leren kennen

en te begrijpen, waarmee we tevens de dialoog en sociale interactie tussen moslims en niet-moslims

wensen te bevorderen;

Het bieden humanitaire ondersteuning aan hulpbehoevenden en kwetsbare groepen (zoals

weeskinderen, vluchtelingen en migranten) door het verlenen van sociaal-maatschappelijke bijstand

en praktische hulp in de vorm van voedselpakket en kleding;

Het zorgdragen voor kinderen en jongeren op sociaal-maatschappelijk, educatief, cultureel en

sportief gebied door hen mogelijkheden te bieden om hun vrije tijd op een nuttige en leerzame

manier in te vullen.



4. Financiële prognose 2023

Om de doelen van Stichting Alabraar te realiseren is er vermogen nodig. Er wordt uitgegaan van

baten en lasten, om de prognose inzichtelijk te maken. De prognose voor het jaar 2023 ziet er als

volgt uit.

Inkomsten
Begroting

2023
Werkelijk

2022
Begroting

2022
Inkomsten uit Donatie €260.000,00 €257.460,19 €205.051,35

Huuropbrengsten €12.000,00 €0,00 €0,00

Inkomsten uit consumptie €4.200,00 €4.178,50 €1.537,20

Koel- en verzorgingsruimte
uitvaart €9.500,00 €8.810,00 €16.355,85

Kledinginzameling €0,00 €0,00 €0,00

Overige inkomsten €0,00 €3.902,16

Schenking panden €0,00 €0,00 €0,00

Voorziening 2022 (kosten
2023) €0,00

Overschot 2021 €0,00 €0,00 €61.386,00

Totale inkomsten €285.700,00 €274.350,85 €284.330,40

Bestedingen
Personeelskosten €6.925,00 €7.150,48 €6.925,00

Afschrijvingen €1.200,00 €2.500,00 €1.188,00

Overige bedrijfskosten €273.977,40 €144.479,17 €273.977,40

Bankkosten €3.500,00 €3.069,19 €2.240,00

Totale kosten/bestedingen €285.602,40 €157.198,84 €284.330,40

Overschot €97,60 €117.152,01 €0,00



5. De manier waarop Stichting Alabraar geldt werft

De stichting werft gelden middels donaties en giften.

De werving vindt plaats op verschillende manieren zoals het benaderen van onze achterban over de

operationele kosten en toekomstige projecten. In het gebouw staan op verschillende plekken

donatieboxen waarin men zijn donatie kan doen. Tevens staat er een donatie terminal waar men

digitaal kan doneren. Verder wordt regelmatig geldt gecollecteerd op vrijdagen.


