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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Samenwerking Moskeeen Limburg
8 2 1 3 8 0 2 8

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Kiosk 6 A, 5802NP, Venray

Telefoonnummer
E-mailadres

info@sml-limburg.nl

Website (*)

www.sml-limburg.nl

RSIN (**)

8 6 2 3 5 0 6 5 7

Naam landelijke
Samenwerking Moskeeen Limburg
kerkgenootschap
In welke landen is uw
Nederland
kerkgenootschap actief? (*)
Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

IB 116 - 1Z*2FOL 

Statutair bestuur van
het kerkgenootschap
Het bestuur van het
kerkgenootschap
kan aan de hand van
eigen statuut/kerkorde
beschreven worden.
De namen van bestuurders
behoeven niet te worden
vermeld.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

1 0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Het statutair bestuur bestaat uit 3 leden, waaronder een voorzitter (A. Houbban),
secretaris (K. Mabtoul) en penningmeester (M. Tanouyat)

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Deze kan overgenomen
worden uit de eigen
kerkorde of statuut
(als bedoeld in artikel 2
boek 2 BW).

Samenwerking Moskeeën Limburg werkt aan een krachtige en kleurrijke samenleving.
Door onze krachten te bundelen, kennis uit te wisselen en verder te professionaliseren.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan. In dit beleidsplan moet minimaal
antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan. Een kerkgenootschap dat onder een groepsbeschikking valt mag
verwijzen naar een beleidsplan van de groep.

Welke werkzaam
heden verricht het
kerkgenootschap?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

In samenwerking met ministeries worden professionaliseringstrainingen georganiseerd.
De samenwerking met lokale, provenciale overheden en veiligheidsregio's wordt
versterkt.
Verschillende bijeenkomsten worden georganiseerd om van elkaar en van externe
organisatie de ervaringen uit te wisselen.
Gezamelijke uitdagingen van aangesloten organisatie worden centraal opgelost.

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?

Donaties en contributie
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier en aan
welke doelen worden de
verkregen inkomsten
besteed?
Als uw kerkgenootschap
vermogen aanhoudt, vul dan
in waar en op welke manier
dit vermogen wordt aan
gehouden (bijvoorbeeld
spaarrekening, beleggingen
etc). Er hoeven geen nummers
van bankrekeningen te
worden vermeld.

Organiseren van bijeekomsten.
Reis vergoedingen
Kopen van een begraafplaats

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid
kan verwezen worden
naar regelingen van
het landelijke kerk
genootschap waartoe
de plaatselijke kerk
gemeenschap behoort.

Open

De bestuurders, commissieleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen voor
hun verrichte werkzaamheden. Ze kunnen slechts eventuele kosten die ze gemaakt
hebben als gevolg van de verrichte werkzaamheden declareren, zoals b.v.
parkeerkosten, reiskosten of kopieerkosten. Derhalve bedraagt het percentage voor
fondsenwerving 0%. Het uitgangspunt binnen de vereniging is dat iedereen vrijwillig de
werkzaamheden verricht. De vrijwilligers verrichten de taken volgens het principe van ？
fisabillilah？. We hopen op een vergoeding van onze daden in het hiernamaals en we
verwachten voor dit werk geen materiële vergoeding in deze wereld.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Training prof-bestuur ( 7 bijeenkomsten in 2021)
Van elkaar leren
Algemene leden vergadering
Formaliseren gebedstijden

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.
Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

2 0 2 1

Rekening

Rekening (*)

2021

2020

Opbrensten uit bezittingen

€

Bijdragen kerkleden

€

1.800

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

176.591

Totaal baten

€

178.391

Lasten
Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

+

Begroting (***)

2022

€

€

€

€

1.700

€

300

€

2.000

€
€

+
0

€

€

€

€

€

€

€

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

€

€

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

€

€

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

€

€

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

Totaal lasten

€

1.966

+

€
€

1.966

+

+
Resultaat

Toelichting
Geef een toelichting
op de staat van baten
en lasten. Geef deze
ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

€

176.425

+
2.000

+
€

0

+
€

0

176.591,- euro is in 2021 ingezameld om de begraafplaats in Venlo te kopen van
gemeente Venlo. de koop vindt plaats in 2022

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.
(*) Optioneel, niet verplicht

2.000

€
€

0

Open

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+

