
 Huisregels van de moskee Assalaam te Leeuwarden 

1. De moskee wordt bestuurd door de stichting Marokkaans Religieus Centrum en bestaat 

uit bestuursleden die zorgvuldig zijn geselecteerd. Alleen de bestuursleden is het 

toegestaan zich de belangen van de moskee en moslims te behartigen. Dit geldt zowel 

voor zaken die binnen als buiten de moskee spelen. 

2. Het bestuur heeft het recht een persoon – indien geschikt – te kiezen en aan te wijzen 

om namens en in het belang van de moskee op te treden. 

3. De bestuursleden houden zich aan de opgestelde statuten en het bestuursreglement. Zij 

vergaderen normaliter maandelijks. 

4. Het bestuur van de stichting bestaat louter uit vrijwilligers. 

5. Elke moslim heeft het recht zijn geloof te praktiseren naar eigen invulling, ongeacht zijn 

nationaliteit, taal, huidskleur of wetschool (madhab), met als voorwaarde dat dit in 

overeenstemming is met de opdrachten van Allah – de Verhevene – en de levenswijze 

van de Profeet – vrede zij met hem – en de authentieke en erkende geleerden die hen 

volgen. Het bestuur heeft het recht, indien nodig en in het belang van de gehele 

gemeenschap, gedragingen van de bezoekers hieraan te toetsen, waar nodig te 

corrigeren / te sturen en indien vereist gepaste maatregelen toe te passen. 

6. Elke moslim die woonachtig is in de gemeente Leeuwarden, of in de nabijgelegen 

omgeving, en een beroep doet op de moskee – in de breedste zin – en die voldoende 

gelden ontvangt is onzer inziens verplicht een maandelijkse bijdrage te leveren. Het 

bestuur heeft het recht degenen die niet betalen aan te spreken en/of te weigeren de 

moskee te betreden en/of diensten te onthouden. Voor de diensten van de imam geldt 

dat hij de uitnodiging van degenen die niet betalen, met betrekking tot elke situatie, bij 

voorbaat zal moeten weigeren; tenzij het bestuur anders beslist. 

7. De moskee wordt in de regel ten minste 30 minuten voor elk gebed geopend, indien de 

sleutelbewaarders niet op tijd zijn, vraagt het bestuur een ieder geduld en begrip op te 

brengen, waardoor Allah – de Verheven – men zal belonen. 

8. De moskee wordt in de regel gesloten na het ochtendgebed (subh), de middaggebeden 

(duhr en asr) en het avondgebed (eisha). 

9. Men dient respect te hebben voor de buren en hen niet lastig vallen. Om de leefbaarheid 

in de wijk te garanderen is het bijvoorbeeld niet toegestaan ’s avonds buiten de moskee 

in groepen te verzamelen, hardop te praten, of in de auto het gesprek voor te zetten 

terwijl de motor blijft lopen. Ook hoort men de auto op een zorgvuldige en nette manier te 

parkeren. 

10. Het is verboden om met de auto te parkeren op het terrein van de moskee 

(uitzonderingen daar gelaten) maar maak gebruik van de aangewezen parkeerplaatsen. 



Ook de fietsen dienen in de daarvoor aangewezen plaatsen te worden gestald. Fietsen 

mogen niet langer dan drie dagen bij de moskee worden gestald, tenzij noodzakelijk en 

indien men dit vooraf meldt. 

11. De telefoons moeten worden uitgeschakeld voordat men de gebedsruimte betreedt en 

het is niet toegestaan goederen naar de gebedsruimte mee te nemen die daar niet horen. 

12. Elk persoon die opzettelijk (ergens) misbruik maakt van en/of iets vernield op het terrein 

van de moskee zal door het bestuur ter verantwoording worden geroepen en zo nodig 

worden belast met een boete. 

13. Het bestuur heeft het recht elk persoon – ongeacht wie – te weigeren of te verwijderen uit 

de moskee als diegene een gevaar vormt en/of oorzaak is van problemen (fitnah). Het 

bestuur beroept zich op het recht gelden van dergelijke individuen te weigeren. Voordat 

men echter overgaat tot dergelijke maatregelen, zal het bestuur eerst proberen te 

bemiddelen en/of zullen er eerst twee waarschuwingen volgen. 

14. Het bestuur van de stichting draagt geen verantwoordelijkheid voor het verlies van 

goederen, zoals: schoenen, telefoons, geld, sleutels, autopapieren enzovoort. 

15. Op het terrein van de moskee draagt (dragen) de ouder(s)/voogd(en)/verzorger(s) de 

verantwoordelijkheid voor de kinderen. 

16. Er mag geen geld worden verzameld in de moskee zonder toestemming – er moet dus 

eerst een schriftelijk verzoek (rechtsgeldige documenten dient men te kunnen tonen) 

worden ingediend – van het bestuur. 

17. Er mag niet overnacht worden in de moskee, met uitzondering van degenen die komen 

omwille van dauwa (prediking/oproepen tot Allah) en in het geval van bijzondere 

omstandigheden. Alleen het bestuur is gemachtigd hieromtrent een afweging te maken. 

18. Het is verboden om drugs te gebruiken en te verhandelen binnen de moskee, of in welke 

omstandigheid dergelijke verboden middelen in verband te brengen met de moskee, 

indien men hiervan wordt verdacht, heeft de stichting (het bestuur) het recht de 

betreffende verdachten weg te sturen en/of de politie hierover in te lichten. 

19. Alleen met toestemming van de imam en het bestuur mogen er lessen en bijeenkomsten 

worden gehouden binnen de stichting (moskee) en het vormen van afzonderlijke groepen 

is verboden. 

20. Het is in algemene zin verboden anderen in de moskee te storen en/of lastig te vallen en 

met in het bijzonder tijdens het gebed (vooral tussen de oproep voor het gebed (adhaan) 

en de aanvang van het gebed (iqaamah) of tijdens het lezen van de Heilige Qoran). 

21. Het bestuur verwelkomt – liefst schriftelijk – elk idee, voorstel, mening en punt van kritiek 

dat/die in het algemeen belang is van de moskee en de moslimgemeenschap in en rond 

Leeuwarden (dit recht geldt logischerwijs alleen voor hen die voldoen aan de 

maandelijkse bijdrage). 


