Den Haag, 30 Juni 2021

Concept Financieel plan Federatie Islamitische Organisaties (FIO)
De Federatie Islamitische Organisaties hierna aan te duiden als De FIO, is ondergebracht in een
Stichting en fungeert als een koepel en netwerkorganisatie voor haar islamitische achterban in de
stad Den Haag. De stichting is politiek niet gekleurd en werkt met een missie en visie die gericht is op
het sociaal-maatschappelijk en bestuurlijk/politiek werkveld. Een non-profit organisatie voorzien van
en aangemerkt met een ANBI status.
De FIO ontwikkeld zich door naar een een professionele en onafhankelijke nonprofit organisatie die
zichtbaar en onzichtbaar de belangen behartigt van de soennitische1 moslims in Den Haag, op een
breed maatschappelijk en bestuurlijk terrein.
De FIO werkt toe naar een financieel onafhankelijke status. Dit betekent dat de organisatie haar
activiteiten zo min mogelijk door de overheid laat financieren om reden dat men onafhankelijk visie
en beleid wil ontwikkelen en uitvoeren, waarbij De FIO bij het opereren niet beperkt wilt worden bij
het uiten van kritiek op de overheid of haar medewerkers.
Teneinde de onafhankelijke status te realiseren moet de FIO haar financiën binnen eigen kringen
(Islamitische gemeenschap en organisaties) genereren.
De FIO denkt hierbij aan de volgende mogelijkheden:
1.
2.
3.
4.

Een jaarlijkse bijdrage van de lid-organisaties;
Een jaarlijkse donatie van of sponsoring door islamitische ondernemers;
Individuele moslims die op maandelijkse basis doneren (lidmaatschap).
Fundraising

Lid-organisaties
De lid-organisaties worden benadert om een jaarlijks contributiebedrag te storten. Een mogelijke
voorstel is een storting van €500 op jaarbasis. Deze storting moet binnen een bepaald termijn van de
maand bij de FIO binnen zijn.

1

Dit zijn de partijen die de Maliki, Hanafi, Hanbali of de Shafi’i madhab van de Ahl Assoennah wa al Djama’a
volgen.
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De penningmeester draagt nadat alles is geregeld verder de totale verantwoordelijkheid voor de
inkomsten en uitgaven en publiceert m.b.t. onze verantwoordelijkheid naar de achterban periodiek
een financieel verslag op website.
Islamitische ondernemers en zakenlieden
Het benaderen van Islamitische ondernemers en zakenlieden (geen witwaspraktijken) voor het
doneren van een bedrag op jaarbasis voor het werk t.b.v. de islamitische gemeenschap. Een
voorbeeld van een donatie of sponsoring zou kunnen zijn dat een zakenman/vrouw voor de
komende drie of vijf jaren de huurlasten van een pand/kantoorruimte op zich neemt.
Donaties op individuele basis
Broeders en zusters enthousiasmeren om het werk van de FIO te financieren door een maandelijkse
schenking van 10,00 euro per maand via automatische machtiging. Een eenmalige donatie is te alle
tijde welkom, maar voor de continuïteit en zekerheid ligt de nadruk op een maandelijkse donatie.
Fundraising
Het organiseren van een fundraising , ophalen van geld tijdens de Jumah bijeenkomsten. Het
schenken van Sadaqah voor het werk van FIO is wat mij betreft ook een mogelijkheid. Omdat het
accepteren van rente haraam is, kunnen wij op zoek gaan naar moslims die hun spaartegoeden voor
een bepaald periode aan de FIO ter beschikking willen stellen. Publiciteit op onze website dat legaten
en schenkingen welkom zijn en dat daarvoor periodiek verantwoording zal worden afgelegd.
Waarvoor financiën?
Na ruim 2 jaar is gebleken dat een herkenbare plek voor een organisatie erg belangrijk is voor de
burger en overheid. De onafhankelijkheid is beter te waarborgen omdat je vanuit een neutraal
terrein toegankelijker en laagdrempeliger bent, waardoor ontwikkelen en opereren ongebonden
kunnen plaatsvinden.
Om haar activiteiten goed te kunnen organiseren en daardoor ook goed herkenbaar te zijn voor haar
aangesloten organisaties, partners en overigen heeft de FIO een vast kantoorruimte nodig met de
minimale faciliteiten zoals, twee computers; een kopieerapparaat; telefoon; 2 bureaus met stoelen,
vergadertafel met 15 stoelen, 5 tafels; een kleine pantry voor consumptievoorziening voor koffie en
thee, een kleine koelkast; minimale servies (kopjes/schotels etc.) nodig.
Voor de inrichting van de organisatieruimte wordt in eerste instantie niet aan nieuw meubilair
gedacht, maar aan de mogelijkheid om via organisaties die aan maatschappelijke ondersteuning
doen, heel wat meubilair krijgen, denk daarbij aan tweedehandse archiefkasten, tafels en stoelen.
Met deze financiële middelen kan De FIO werken vanuit een onafhankelijke en neutrale plaats. De
FIO kan minimaal 2 stagiaires aannemen die onbetaald ( mogelijk een stagevergoeding) 5 x dagen per
week op kantoor zullen werken. De stagiaires zullen zorgen voor de dagelijkse bereikbaarheid en
ontvangst van bezoekers, zorgdragen voor de dagelijkse administratieve taken, helpen bij het
organiseren van evenementen/activiteiten, het onderhoud De FIO website en sociale media, een
wekelijkse nieuwsbericht. Als stagiaires wordt gedacht aan studenten Journalistiek, Media, Rechten
en sociale wetenschappen.
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Dit betekent zo snel mogelijk zoeken naar een geschikte driekamer voorziening in
Transvaal/Schilderswijk die als kantoor/vergaderruimte kan dienen (deadline voor de zomer)
Het opstellen van een jaarbegroting m.b.t. het huren en nutsvoorzieningen en daarbij een
begroting voor de afschafkosten van meubilair en nodige faciliteiten.
Van alle activiteiten van de FIO moet een gepaste begroting worden opgesteld en door het bestuur
worden geaccordeerd. Denk bijvoorbeeld aan de komende Ramadanactiviteit.
FIO moet erkenning als Leerbedrijf aanvragen zodat wij Stagiaires op beleids, financieel en juridisch
niveau kunnen rekruteren.

Prognose financieel overzicht:
Financiële bronnen:

Bedrag per maand:

1. Lid-organisaties

Bedrag per
jaar:

Totaal per jaar:

500,00 x 20

10.000,00

2. Ondernemers
3. Individueel
lidmaatschap

10,000,00

1000,00 (a 100 leden x
10,00 p/m)

4. Fundraising

Totaal:

10.000,00

10.000,00
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