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Jaarverslag van de het bestuur
Federatie Islamitische Organisaties hierna aan te duiden met FIO, is ondergebracht in een stichting en is een
non-profit organisatie. FIO is aangemerkt met een ANBI status en is een onafhankelijke non-profit organisatie
die zich inzet voor een rechtvaardige en veilige samenleving. De uitdagingen waar onze samenleving voor staat,
en in het bijzonder de moslimgemeenschap, hebben er toe geleid dat een groep betrokken vertegenwoordigers
uit de moslimgemeenschap het initiatief hebben genomen om een representatief orgaan als FIO in het leven te
roepen. De vluchtelingencrisis, de continue dreiging van terreur, de toegenomen spanningen in de samenleving,
islamofobie, het tegengaan van radicalisering en het hoge percentage werkloosheid onder jongeren zijn hiervan
enkele voorbeelden.
Het idee van een representatief orgaan voor de moslimgemeenschap die los van etniciteit, politieke en
religieuze oriëntatie opereert, speelt al enige tijd. Zowel de bevoegde autoriteiten als vertegenwoordigers van de
moslimgemeenschap hebben in hun overleggen meermaals kenbaar gemaakt dat gezien het huidige tijdsbeeld
het van eminent belang is dat er een orgaan komt, waarin moslims met diverse etnische en theologische
achtergronden in participeren. FIO zal dan ook als gesprekspartner gaan fungeren voor de bevoegde
autoriteiten o.a. gemeenten, politie, openbaar ministerie en het Rijk. Tevens zal FIO ook de samenwerking
zoeken met andere maatschappelijke en religieuze organisaties. Zo wil FIO een wezenlijke bijdrage leveren aan
een rechtvaardige en veilige samenleving.
FIO is politiek niet gekleurd en werkt met een missie en visie die gericht is op het sociaal-maatschappelijk en
bestuurlijk/politiek werkveld. De missie van FIO is het bewerkstelligen van een samenleving waarin
moslims als volwaardige burgers kunnen participeren en zich ontplooien door hun belangen op sociaalmaatschappelijk, bestuurlijk en politiek niveau te behartigen.
De visie die hieruit voortvloeit is als volgt:
-

Veilige samenleving: FIO werkt toe aan een veilige samenleving zonder extremisme en islamofobie.
Eenheid: FIO draagt bij aan meer eenheid onder de islamitische organisaties door de onderlinge
samenwerking, met behoud van de eigen autonomie, te bevorderen.
Inclusieve samenleving: FIO zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen
krijgt om zich te ontplooien en zichzelf te kunnen zijn.
Vernieuwing: FIO vernieuwt zich continue om aan de behoefte van de samenleving te blijven voldoen.

Het vertegenwoordigen van de belangen van de aangesloten organisaties (achterban FIO) in het bijzonder
en ook van de Haagse samenleving in het algemeen, is het streven van de organisatie. Dit alles t.b.v. een
inclusieve samenleving met een evenredige welzijn en welvaart. Ter realisatie hiervan, zijn de volgende
doelstellingen geformuleerd.
-

Het behartigen van de belangen van de islamitische achterban.
Namens de islamitische achterban fungeren als een aanspreekpunt en gesprekspartner voor de
bevoegde autoriteiten, andere maatschappelijke en religieuze organisaties.
De moslimgemeenschap in al haar verscheidenheid bij elkaar te brengen en de onderlinge
samenwerking te versterken. Eenheid in verscheidenheid is wat FIO nastreeft.

De aard van de activiteiten hebben betrekking op sociaal/cultureel en politiek maatschappelijke
vertegenwoordiging van de aangesloten organisaties (achterban FIO). De participatie en bescherming van de
rechten van de achterban en wijzen op de plichten t.b.v. de achterban binnen de Haagse en Nederlandse
samenleving geeft vorm aan de maatschappelijke betekenis van de organisatie.
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Het resultaat van de activiteiten tot nu toe is dat FIO een volwaardige positie heeft te weten bereiken als
gesprekspartner voor zowel het gemeente bestuur, burgemeester, ambtenaren en alle andere
belangenorganisaties.
De beoogde maatschappelijke impact is om blijvend aandacht te vragen voor islamofobie, antisemitisme en
discriminatie in het algemeen. Vanuit FIO uit dit zich in een integrale projectmatige aanpak van de actuele
thema’s en projecten zoals islamitischbegraafplaats Den Haag, ritueel slachten (in samenwerking met o.a.
Joodse organisaties) en voorlichting vaccinatie.
Belangrijkste stellige bestuurlijke voornemens is het opzetten en uitvoeren van het financieel beleidsplan,
verdere inbedding van de organisatie in de Haagse samenleving en bij de achterban in het bijzonder en verdere
invulling en uitvoering van de bestaande projecten.
Ter realisatie van het financieel beleidsplan werkt FIO toe naar een financieel onafhankelijke status en denkt
hierbij aan de volgende mogelijkheden:
-

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 (moskeeën, islamitische gebedshuizen en andersoortige islamitische 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 FIO binnen zijn.
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
de website.
Islamitische ondernemers en zakenlieden
Het benaderen van islamitische ondernemers en zakenlieden voor het doneren van een bedrag op jaarbasis voor
de bijdrage en betekenis van FIO voor 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
Individuen enthousiasmeren om het werk van 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 en het schenken van
Sadaqah voor het werk van FIO zijn de mogelijkheden. Omdat het accepteren van rente haraam is, kan FIO op
zoek gaan naar moslims die hun spaartegoeden voor een bepaald periode aan FIO ter beschikking willen
stellen. Publiciteit op de website dat legaten en schenkingen welkom zijn en dat daarvoor periodiek
verantwoording zal worden afgelegd, is ook één van de mogelijkheden.
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Balans per 31 december 2019
Activa

31 december 2019

31 december 2018

€

€

471

2

471

2

Ref.

Liquide middelen

4
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Passiva

31 december 2019
Ref.

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen

Stichtingskapitaal

Algemene reserve

€

€

31 december 2018
€

€

5
0
471

0
2

471
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Staat van baten en lasten over 2019

Ref.
Baten
Collecten
Giften en soortgelijke baten
Overige baten

6
7
8

Som der baten
Lasten
Verstrekte subsidies/collecten
Financiële lasten
Overige lasten

9
10
11

Som der lasten
Saldo
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Exploitatie 2019

Exploitatie 2018

€

€

3.374
87
1.071

0
500
0

4.532

500

3.374
79
610

0
0
498

4.063

500

469

2
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
1.
1.1.

Algemene toelichting
Activiteiten

De activiteiten van Stichting Federatie Islamitische Organisaties (FIO) betreffen voornamelijk de behartiging
van de belangen van de van de aangesloten (islamitische) organisaties (achterban) in het bijzonder en ook van
de Haagse samenleving, een en ander te realiseren in het kader van ideële doelstellingen van de stichting (zie
het jaarverslag).

2.
2.1.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels.
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij
een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Deze referenties verwijzen naar de
toelichting.

2.2.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar.

2.3.

Functionele valuta

De posten in de jaarrekening van Stichting FIO worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de
economische omgeving waarin de stichting haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele
valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro’s, dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van Stichting
FIO.

2.4.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

2.5.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk
gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheid is
gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd
vermogen. Deze beperking in het bestedingsdoel kan door het bestuur van de stichting of door derden zijn
opgelegd. Indien deze beperking door derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.
In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds vermeld. Ook de
reden van deze beperking en alle overige voorwaarden die door de derden zijn gesteld, worden vermeld. Indien
de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur is aangebracht, wordt
het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve (en niet als
bestemmingsfonds). In de toelichting worden het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere
bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze beperking heeft aangebracht, wordt vermeld.
Indien herwaarderingen in de herwaarderingsreserve zijn verwerkt, worden de gerealiseerde herwaarderingen
bruto ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die worden gedekt uit
bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de staat van baten en lasten verantwoord.
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3.
3.1.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening
wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden
ontvangen, dan wel betaald.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat
van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het
verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende
bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve
respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit
wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt
bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere
bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de
verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

3.2.

Collecten

Een collecte is een geldinzamelingsactie, meestal bestemd voor een goed doel of een bepaald project en wordt
verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.

3.3.

Giften en soortgelijke baten

Naast de giften worden baten uit nalatenschappen separaat verantwoord. Baten uit giften en soortgelijke baten
worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige
uitbetalingen worden verantwoord in het jaar van ontvangst.

3.4.

Koersverschillen (baten en lasten)

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling van monetaire posten worden in de staat van baten en lasten
verwerkt in de periode dat zij zich voordoen. Transacties zijn in euro’s, koersverschillen zijn niet van toepassing
voor FIO.

3.5.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

3.6.

Verstrekte subsidies/collecten

Subsidieverplichtingen worden ten laste van het boekjaar gebracht waarin het besluit tot toekenning schriftelijk
aan de subsidieontvanger is medegedeeld en er een in rechte afdwingbare verplichting is ontstaan, ongeacht in
welk boekjaar de subsidie wordt uitgekeerd. Een in rechte afdwingbare verplichting kan ook op een andere
wijze ontstaan.

3.7.

Financiële lasten

Rentebaten en rentelasten (inclusief de bankkosten) worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening
van de effectieve rente worden meegenomen.

3.8.

Overige lasten

Betreft diverse algemene lasten zoals verkoopkosten, huisvestingskosten, kantoorkosten e.d.
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4.

Liquide middelen

De liquide middelen van FIO omvat de banksaldo per jaareinde. Onder de liquide middelen zijn geen deposito’s
begrepen.

5.

Eigen vermogen

De toevoeging/dotatie aan eigen vermogen (algemene reserves) 2019 betreft het resultaat boekjaar 2019.
31 december
2018

Dotatie 2019

Onttrekking
2019

31 december
2019

€

€

€

€

0
2

0
469

0
0

0
471

Vrij besteedbaar vermogen

Stichtingskapitaal

Algemene reserve

6.

Collecten

De collecten in het boekjaar 2019 omvat de inzameling van moskeeën (moskee Kuba EUR 610,00, moskee al
Mohsinin EUR 2.000,00 en moskee el Mouahidin EUR 764,00 ) voor project BIBIN (islamitische
begraafplaats Zuidlaren)

7.

Giften en soortgelijke baten

Omvat de bijdrage van de bestuurders gedurende het betreffende boekjaar.

8.

Overige baten

Betreft bijdrage SIORH-deel (Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden) t.b.v. de
kosten bijeenkomst Den Haag bekent Kleur.

9.

Verstrekte subsidies/collecten

Betreft de afdracht van de collecten, zoals vermeld onder note 6, aan Stichting BIBIN.

10.

Financiële lasten

Financiële lasten betreft de bankkosten gedurende het boekjaar.

11.

Overige lasten

Overige lasten gedurende boekjaar 2019 omvat EUR 610 kosten huur kantoor-zaalruimte (huur zaal Opera EUR
450 en huur clubhuis Mussen EUR 160)

Huur kantoor-zaalruimte
Verkoopkosten
Algemene kosten

12.

2019

2018

€

€

610
0
0

0
218
280

610

498

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Niet in de balans opgenomen verplichtingen (borgstellingen, leasecontracten, pensioenverplichtingen e.d.) zijn
niet van toepassing voor FIO. Ook zijn er geen claims en geschillen.
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Overige gegevens
Verwerking saldo van baten en lasten (of voorstel daartoe)
Resultaat boekjaar wordt toegevoegd aan eigen vermogen (algemene reserve).

Gebeurtenissen na balansdatum
Geen gebeurtenissen na balansdatum.
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