Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting islamitisch Centrum Nederland

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 7 7 1 4 0

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

Burgemeester Verderlan 13

Telefoonnummer

0 3 0 2 7 3 4 0 8 6

E-mailadres

info@sicn.nl

Website (*)

www.sicn.nl

RSIN (**)

0 0 5 8 3 7 4 4 3

Actief in sector (*)

Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

H. Karasain

Secretaris

N. Yildiz

Penningmeester

B. Kocak

Algemeen bestuurslid

M. Bas

Algemeen bestuurslid

S. Gursoy

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

a. het behartigen van belangen van en het verlenen van diensten aan de in Nederland
verblijvende en wonende moslims en het bevorderen van de onderlinge contacten
tussen de in Nederland wonende moslims;
b. de ondersteuning van de opvoeding en onderwijsloopbaan van kinderen en jongeren
die behoren tot de onder a genoemde doelgroep alsmede het steunen van het
onderwijs aan en het stimuleren van het volgen van wetenschappelijke studies door
voormelde jongeren;
c. het zorgdragen voor het aanleren van de islamitische geloofspraktijk en islamitische
leer;
d. het bevorderen van het integratie-, participatie- en emancipatieproces van moslims
in Nederland;
e. het bevorderen van de contacten en onderlinge samenwerking met en tussen de bij
haar aangesloten organisaties en het behartigen van belangen van deze organisaties,
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

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.

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

Stichting Islamitisch Centrum Nederland is een Nederlandse religieusmaatschappelijke
overkoepelende non-profit organisatie.
Op basis van feedback vanuit de aangesloten organisaties, de partners en de
maatschappij in het algemeen stellen wij ons beleid vast. Tijdens verschillende
contactmomenten met de partners en de achterban worden behoeften en wensen uit
het veld op regelmatige basis gepeild.
SICN geeft in deze beleidsperiode vooral aandacht aan de volgende themas:
continuering van de professionalisering en institutionalisering van de organisatie, haar
diensten en de werkprocessen, bestrijding van polarisatie en islamofobie in de
samenleving, opleiden van Nederlandse imams, verbreding van doelgroepen en
versterking van haar maatschappelijke positie.
Deze themas komen onder meer aan bod bij het organiseren, faciliteren en
ondersteunen van projecten en activiteiten met een vormend, religieus, sociaal,
cultureel, maatschappelijk, informatief en/of onderwijsondersteunend karakter.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten van SICN wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, giften en
donaties.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

De inkomsten worden besteed aan de activiteiten die gerelateerd zijn aan de statutaire
doelstellingen.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding. Bestuurders kunnen enkel de
ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten declareren. Het salarisniveau van de
medewerkers is vergelijkbaar met cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening en
ligt tussen schaal 0 en maximaal schaal 5 van dit cao.

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.

Belangrijk deel van onze activiteiten betreft het onderhouden en ondersteunen bij het
openhouden van onze locaties die zeven dagen per week geopend zijn voor de
samenleving.

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

Deelname en bijdrage aan landelijke overlegstructuren
Dienstverlening op het gebied van religieuze aangelegenheden, zoals gebedsdiensten
en andere levensbeschouwelijke activiteiten.
Ondersteuning van moslims in materiele en religieuze zin in geval van overlijden in
Europa
Conferenties en voorlichtingsdagen.
Seminars en trainingen voor aangesloten organisaties.
Vraagbaak en advies functie voor belanghebbenden en geinteresseerden.
Nederlandstalige islamkalender
Samenwerking met Nederlandse hogescholen en universiteiten inzake opleiding van
imams.
Landelijke open dagen
Centrale ondersteuning, advies aan en facilitering van aangesloten organisaties.

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

0

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

0

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

N.V.T. in verband met Levenbeschouwelijk / K.G.

+
€

0

0

0

+
€

€

+
€

€

0

+

0

+
0

+
€

0
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

€
€

0

+
0

€
€

240.458

+

€
€

240.458

+
0

€
€

588.960

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

829.418

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

229.289

€

Huisvestingskosten

€

55.903

€

Afschrijvingen

€

128.792

€

Financiële lasten

€

203.742

€

Overige lasten

€

174.931

Som van de lasten

€

792.657

€

0

Saldo van baten en lasten

€

36.761

€

0

+

€

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Het resultaat wordt geheel toegevoegd aan de bestemmingsreserve huisvesting /
Continuïteitsreserve

Open

