
REGELS MET BETREKKING TOT DE JAARLIJKSE DONATIES (CHART) 
 
Wat is de status van de donaties aan de moskee Assalaam? 

De donatie is een verplichte betaling voor een ieder die wil horen bij de moslimgemeenschap die 

verbonden is aan de moskee Assalaam te Leeuwarden. 

 
Van wie wordt verwacht dat ze donaties betalen? 

Een ieder die wil horen bij onze gemeenschap, 18 jaar of ouder is en een inkomen (loon of een 

uitkering) heeft, met uitzondering van de studiefinanciering. 

 
Wat is de hoogte van de donatie? 

Er wordt verwacht dat een ongetrouwd persoon voldoet aan €60 per jaar (€5 per maand) en dat een 

getrouwd persoon voldoet aan €120 (€10 per maand).  

 
Hoe kan men betalen? 

Op drie manieren: 

1. Het bestuur geeft er de voorkeur aan dat er via de website/internetbankieren wordt betaald 

(iDEAL), zie daarvoor: www.moskeeleeuwarden.nl/donaties.  

2. U kunt het bedrag ook zelf via de bank overmaken, doe dat op rekeningnummer: 

NL08 RABO 0133 0415 22, op naam van Stichting Marokkaans Religieus Centrum.  

3. U kunt het bedrag ook contant overhandigen aan de penningmeester (of zijn plaatsvervanger). 

 
Wanneer kan men betalen? 

U hebt drie opties: 

1. U betaalt maandelijks via de bank op rekeningnummer NL08 RABO 0133 0415 22, op naam van 

Stichting Marokkaans Religieus Centrum (let op: u kunt dus niet maandelijks contant betalen). 

2. U betaalt het totaalbedrag in januari van het nieuwe kalenderjaar (bij voorkeur via de website). 

3. U betaalt in twee termijnen: 

i. de helft van het totaalbedrag in januari, en 

ii. de andere helft van het totaalbedrag in juni (bij voorkeur via de website). 

 
Welke uitzonderingen worden gemaakt? 

Een uitzondering wordt gemaakt voor diegenen die woonachtig zijn in een AZC, (buitenlandse) 

studenten met studiefinanciering, reizigers en personen die (aantoonbaar) geen inkomen hebben. 

Verkeert u in financiële problemen of heeft u een andere goede reden voor het niet kunnen voldoen 

aan de genoemde betaling, geen probleem, stap dan op de penningmeester af om een alternatieve 

regeling te treffen. 

http://www.moskeeleeuwarden.nl/donaties


Van wie worden donaties geweigerd?  

Donaties worden geweigerd van: 

1. Buitenlandse organisaties en/of instellingen. 

2. Personen en/of organisatie waarvan het bestuur de donaties niet accepteert. 

 
Welke rechten zijn verbonden aan de donaties? 

Ten minste de volgende zaken: 

1. Participatie aan alle soorten van diensten/gebeden (inclusief gebruik toilet en wasruimte). 

2. Vrijwilligersfunctie bekleden. 

3. Bijstand tijdens een uitvaart. 

4. Bijwonen van de jaarlijkse vergaderingen. 

5. Deelname aan alle soorten onderwijsprogramma’s. 

6. Gebruiken van alle voorzieningen (met in het bijzonder de keuken). 

7. Voorrang op diensten/gebeden in bijzondere tijden (zoals tijdens de coronacrisis). 

 
Welke plichten zijn verbonden aan de donaties? 

Men wordt verwacht zich op de hoogte te stellen van de huisregels en zich daaraan te houden. 

 
Wat zijn de gevolgen voor degenen die geen donaties betalen maar de moskee wel bezoeken? 

Degenen die moedwillig geen donaties betalen aan de moskee worden beschouwd als degenen die 

niet willen horen bij onze gemeenschap. 

 
Welke acties worden ondernomen tegen niet-betalende bezoekers? 

Het bestuur voelt zich verantwoordelijk voor de instandhouding van de financiële positie van de 

stichting en de moskee Assalaam. De niet-betalende bezoekers kunnen het volgende verwachten: 

- De achterstallige betaling van elke niet-betalende bezoeker wordt bijgehouden en getoond. 

- Men dient de achterstallige betaling vanaf kalenderjaar 2020 alsnog te betalen om in aanmerking 

te komen voor het horen bij de gemeenschap. 

- Elke niet-betalende bezoeker wordt op de hoogte gesteld van de achterstand door: 

i. een mondelinge herinnering aan het begin van het nieuwe kalenderjaar, 

ii. een mondelinge waarschuwing halverwege het nieuwe kalenderjaar, en 

iii. na het verstrijken van het nieuwe kalenderjaar (2021) wordt men schriftelijk op de 

hoogte gesteld van de achterstand en de gevolgen daarvan. 


