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:HEHKDDOGHQSUDFKWLJHUHVXOWDWHQTXDIRQGVHQZHUYLQJHQRRN
EOHYHQRQ]HNRVWHQJHOXNNLJODDJ:HNXQQHQPHWWURWV]HJJHQ
GDWZHJURWHYRRUXLWJDQJERHNHQ0DDURP H[WUHPH DUPRHGH
GHZHUHOGXLWWHZHUNHQPRHWHUQRJYHHOJHEHXUHQ
,Q KHWGHUGHMDDURSULM ERGHQZLMQRRGKXOSDDQGH
6\ULVFKHYOXFKWHOLQJHQHQRQWKHHPGHQLQ]RZHO6\ULsDOVKDDU
RPULQJHQGHEXXUODQGHQ+HWDOVPDDUYRRUWGXUHQGHFRQIOLFWLQ
6\ULsKHHIWYHHOPHQVHQHQYRRUDONLQGYOXFKWHOLQJHQJHWHNHQG
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HQHHQHQRUPHUDYDJHDFKWHUOLHWNZDPHQZLMVDPHQPHWGH
)UDQVHWDNYDQ,VODPLF5HOLHILQDFWLHYRRUGHVODFKWRIIHUV
,QWURNNHQZLMGHKXOSDFWLH 626GH)LOLSSLMQHQ GRRU
+HWWRWDDOEXGJHWYDQGHKXOSDFWLHEHGURHJ¼ZDDUYDQ
,VODPLF5HOLHI1HGHUODQG¼YRRUKDDUUHNHQLQJQDP
,QKHEEHQZLMRQ]HZHUN]DDPKHGHQLQ0DURNNRYHUGHU
JHwQWHQVLYHHUG:HILQDQFLHUGHQHHQRQGHUZLMVSURMHFWYRRU
¼LQWZHHUHJLR VLQKHWQRRUGHQYDQ0DURNNR(LQG
GHFHPEHUYHUOHHQGHQZLMQRRGKXOSDDQGHVODFKWRIIHUV
YDQGHZDWHUVQRRGUDPSLQKHW]XLGHQYDQ0DURNNR
,VODPLF5HOLHIZHUNWFRQWLQXDDQGXXU]DPHYHUEHWHULQJHQLQGH
OHYHQVRPVWDQGLJKHGHQYDQPHQVHQLQRQWZLNNHOLQJVODQGHQ
,QILQDQFLHUGH,VODPLF5HOLHI1HGHUODQGHHQJURRWDDQWDO
GXXU]DPHSURMHFWHQLQDFKWYHUVFKLOOHQGHODQGHQZDDURQGHU
HHQSV\FKRVRFLDDOJH]RQGKHLGVSURMHFWLQGH*D]DVWURRN'LW
SURMHFWYLQGLNHUSHUVRRQOLMNXLWVSULQJHQRPGDWKHWNZHWVEDUH
3DOHVWLMQVHNLQGHUHQKHOSWRPRSJHORSHQWUDXPD¶VWH
9HUZHUNHQ:DQWRRNGH]HNLQGHUHQKHEEHQKHWUHFKWRP]LFK
2SHHQQRUPDOHPDQLHUWHRQWZLNNHOHQHQYHLOLJWHYRHOHQ
7RWVORWZLOLNEHQDGUXNNHQGDWZHRQ]HSURMHFWHQHQDPELWLHV
2QPRJHOLMNNXQQHQUHDOLVHUHQ]RQGHUGHIDQWDVWLVFKHVWHXQHQ
,QVSDQQLQJHQYDQRQ]HGRQDWHXUVYULMZLOOLJHUVHQSDUWQHUV
1DPHQV,VODPLF5HOLHI1HGHUODQGZLOLNXGDDUYRRUXLWGHJURQG
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0RVWKDSKD%RXFKDOLNK
'LUHFWHXU,VODPLF5HOLHI1HGHUODQG
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)RQGVZHUYHQGHNDQWRUHQ

%HKDOYHLQ1HGHUODQGKHHIW,VODPLF5HOLHIIRQGVZHU
YHQGHNDQWRUHQLQ $XVWUDOLs%HOJLs&DQDGD'XLWVODQG
)UDQNULMN,HUODQGLWDOLs0DXULWLXV0DOHLVLs6SDQMHKHW
9HUHQLJG.RQLQNULMNGH9HUHQLJGH6WDWHQ=XLG$IULND
=ZHGHQHQ=ZLVWHUODQG

9HOGHQSDUWQHUNDQWRUHQ

,VODPLF5HOLHIKHHIWYHOGNDQWRUHQLQ$IJKDQLVWDQ
$OEDQLs%DQJODGHVK%RVQLs +HU]HJRYLQD-HPHQ
7VMDDG7VMHWVMHQLs&KLQD(WKLRSLs+DwWL,QGLD
,QGRQHVLs,UDN-RUGDQLs.HQLD.RVRYR/LEDQRQ/LELs
0DODZL0DOL0DURNNR1LJHU3DNLVWDQGH3DOHVWLMQVH
*HELHGHQGH5XVVLVFKH)HGHUDWLH6RPDOLs6UL/DQND
HQ6RHGDQ7XQHVLs7XUNLMHHQ=XLG6RHGDQ,QJH
ELHGHQZDDU,VODPLF5HOLHIJHHQYHOGNDQWRUHQKHHIW]RDOVLQ
0\DQPDUHQ6XULQDPHZHUNHQZHVDPHQPHWORNDOH
SDUWQHUV
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,Q%DQJODGHVK]LMQZDWHUJHUHODWHHUGH]LHNWHVYHUDQWZRRU
GHOLMNYRRUYDQGHVWHUIJHYDOOHQ'HZDWHUWRHYRHULQ
%DQJODGHVKNRPWYRRUDOXLWKHWJURQGZDWHU'DWLVYULMYDQ
EDFWHULsQPDDULVYDDNZHOYHUYXLOGPHW]RXWHQHQDUVH
QLFXP$UVHQLFXP DUVHHQ LVHHQVRRUWJLIHQYHURRU
]DDNWJURWHJH]RQGKHLGVSUREOHPHQELMPHQVHQ9RRUDO
PHQVHQGLHDDQGHNXVWZRQHQHQLQKHXYHODFKWLJHJH
ELHGHQNULMJHQWHPDNHQPHWFKURQLVFKHDUVHQLFXP
YHUJLIWLJLQJGRRUEHYXLOGGULQNZDWHU
(HQDQGHUHRRU]DDNYDQ]LHNWHV]LMQGHVOHFKWHVDQLWDLUH
YRRU]LHQLQJHQHQRQK\JLsQLVFKHSUDNWLMNHQ2SKHWSODWWH
ODQGKHHIWVOHFKWVYDQGHEHYRONLQJHHQWRLOHW
%RYHQGLHQ]LMQGH]HWRLOHWWHQQLHWEHVWDQGWHJHQUDPSHQ
]RDOVRYHUVWURPLQJHQRIKHYLJHUHJHQYDOOHQ
'LWSURMHFWYHUJURRWGHWRHJDQJWRWVFKRRQGULQNZDWHU HQ
GHWRHJDQJWRWVDQLWDLUHYRRU]LHQLQJHQHQGHNHQQLV RYHU
K\JLsQH'HEHJXQVWLJGHQ]LMQIDPLOLHVXLWGHNXVWJH
ELHGHQIDPOLHVGLHZHLQLJRIJHHQWRHJDQJKHEEHQWR
VFKRRQGULQNZDWHUHQRIHHQVFKRQHODWULQHHQIDPOLHV
GLHQLHW YROGRHQGH NHQQLVKHEEHQYDQK\JLsQH
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(pQYDQGHPDDWUHJHOHQYDQ,VODPLF5HOLHIRPZDWHUJHUH
ODWHHUGH]LHNWHVWHYRRUNRPHQLVRQGHUPHHUKHWLQVWDOOH
UHQYDQ DUVHQLFXPYULMH ZDWHUSXWWHQLQGHEHWUHIIHQGH
GRUSHQ'HZDWHUSXWWHQ]LMQGRRULQGLYLGXHOHGRQDWHXUV
YDQ,VODPLF5HOLHI1HGHUODQGJHILQDQFLHUG

0HW GLWSURMHFW]LMQGHYROJHQGHDFWLYLWHLWHQXLWJHYRHUG

OQVWDOOHUHQ YDQ  GLHSH ZDWHUSXWWHQGLHEHVWDQG]LMQ



WHJHQQDWXXUUDPSHQ
7UDLQHQYDQSHUVRQHQSHUZDWHUSXWYRRUKHW
RQGHUKRXG
&RQWUROHRSDUVHQLFXP
2YHUKDQGLJHQYDQJHUHHGVFKDSVNLVWHQDDQ
JHWUDLQGHSHUVRQHQSHU GRUS LQWRWDDO 
JHUHHGVFKDSVNLVWHQ



OQVWDOOHUHQYDQODWULQHV YRRUNZHWVEDUH






IDPLOLHV
*HYHQYDQYRRUOLFKWLQJVELMHHQNRPVWHQRYHUK\JLHQH
DDQDOOHEHJXQVWLJGHQ



&HQWUDDO$IULNDDQVH5HSXEOLHN &$5 


,QPDDUWNZDPGHVWUDDWDUPH&HQWUDDO$IULNDDQVH
5HSXEOLHN &$5 GRRULQWHUQHRSODDLHQGHRQOXVWHQLQ
HHQQHHUZDDUWVHVSLUDDOWHUHFKW7HQPLQVWHGHKHOIWYDQ
GHPLOMRHQLQZRQHUVZHUGJHWURIIHQGRRUGH]HFULVLV
HQPHHUGDQPHQVHQZHUGHQYDQKXLVHQKDDUG
YHUGUHYHQ5XLPPHQVHQ]LMQJHYOXFKWQDDUGH
EXXUODQGHQLQFOXVLHIYHHOKDQGHODUHQPHWHHQHWQLVFKH
PLQGHUKHLGVDFKWHUJURQGGLH]LFKQLHWPHHUYHLOLJYRHOGHQ
LQGHJHPHHQVFKDSSHQZDDUKXQIDPLOLHVJHQHUDWLHVODQJ
OHHIGHQ0HQVHQUHFKWHQDFWLYLVWHQYDQGH9HUHQLJGH1DWLHV
HQ$PQHVW\,QWHUQDWLRQDOUDSSRUWHHUGHQJURYHPHQVHQ
UHFKWHQVFKHQGLQJHQ'HVWDG%RGDLQGH&$5ZHUGJH
WURIIHQGRRUHHQH[WUHPHJROIYDQJHZHOG9ROJHQVGH
,QWHUQDWLRQDOH2UJDQLVDWLHYRRU0LJUDWLH ,20 ]DWHQHU
WXVVHQGHHQPRVOLPVYDVWLQ%RGD=HNRQ
GHQGH]HVWDGQLHWYHUODWHQRS]RHNQDDUEUDQGKRXWRI
HWHQ]RQGHUKHWULVLFRWHORSHQWHZRUGHQDDQJHYDOOHQRI
JHGRRG

'LWSURMHFWYRRU]DJYOXFKWHOLQJHQLQ%RGDYDQGH
PHHVWGULQJHQGHOHYHQVEHKRHIWHQ

'DDUWRH ]LMQGHYROJHQGHDFWLYLWHLWHQ XLWJHYRHUG
'LVWULEXWLH YDQ EUDQGKRXW YRRU GH SHULRGH YDQ 
PDDQGHQ
'LVWULEXWLH YDQ QRQIRRG SDNNHWWHQ EHVWDDQGHXLW
GHNHQV
VODDSPDWWHQ
NHXNHQVHWHQNODPERHV
WRQQHQHQGHN]HLO
+\JLsQHPLGGHOHQYRRUIDPLOLHOHGHQ
(HQµSDJQH¶ HHQ$IULNDDQVHODSVWRI
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Op 8 november 20 I 3 trof de tyfoon Haiyan de
Filipijnen. Deze natuurramp raakte 14 miljoen mensen: er
waren 4 miljoen vluchtelingen, I, I miljoen huizen
beschadigd of verwoest, 5924 doden en 1779 vermisten.
Onderzoek ter plaatse wees uit dat er grote behoefte was
aan onderdak en schoon drinkwater. De Franse tak van
Islamic Relief. zette dit project op. Doel was het bouwen van
tijdelijke onderkomens en faciliteiten voor schoon
drinkwater. Verder kregen de mensen die al waren
begonnen met het opknappen van hun huis, technische
ondersteuning en -indien nog niet aanwezig - een latrine.
De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:
*

*
*

*

Bouwen van I 00 huizen
Renoveren van I 00 huizen
Bouwen van I 00 latrines
Technische ondersteuning
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Dit is een vervolg op het prnject 'De rnl van religieuze
plaatsen in lndonesie' uit 20 I 3. Zes religieuze gebouwen
wa1·en daarbij betrnkken: vijf moskeeen en een kerk.
Het huidige project bouwt hierop voort en breidt tevens
het proJectgebied u1t naar Lombok. Op Lombok z1Jn 2
moskeeen. I kathol1eke kei-k. I protestantse kei·k. een
h1ndoe tempel en een boeddh1st1sche tempel betrokken.
Het eerste doel van het proJect was de gemeenschappen
via religieuze plaatsen beter voorbereiden op een
(natuur)ramp.
Daartoe zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
''' Focus Groep discussies met gemeenschappen en
1·eligieuze plaatsen
,,. Opzetten en tekenen van Memorandum van
overeenstemming met religieuze plaatsen op Lombok
,;,. Opzetten van Disaste1· Management Teams op Lombok
*' Uitvoeren KAP-sur·vey (kwalitatief onderzoek naa,·
kennis, houding en pr·aktijken)
·:,· Uitvoeren van trainingen 1·ampenvoo1·bei-eiding
-:;:- Uitvoeren disaste1· simulatie en 'mock d1·ills'
(1·ampenoefeningen op scholen)
IRN jaarverslag 2014

'''Trainingen (SPHERE en HAP) voor leiders en sleutelfiguren van religieuze plaatsten. Het tweede doel was het
verbeteren van de sociale samenhang en het
verminderen van aantal slachtoffers van rampen.
?aartoe zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
·· Opzetten van DRR en een lnterrel1g1eus Forum met
di1·ecte link naar interrel1g1eus fornm in Jakarta
·-: Steunen van b1jeenkomsten DRR en een lnterreligieuze
Forum
,;, Vooi-lichting geven aan gemeenschappen via Disaster
Management Teams
''' Maken en installeren van evacuatieroutes, vluchtroute
plattegronden e11 informatieve billboards op Lombok
:;: Printen en distribueren van een maandelijks bulletin
gedurende de vi-ijdagspreek en zondagsdienst
''' Uitvoeren 'mitigation' maatregelen zoals herbebossing,
alternatieve inkomstbrnnnen cree1·en en installeren van
wateropvangsystemen
*' Kleine repa1·aties aan religieuze plaatsen zodat
slachtoffers van rampen daar goed terecht kunnen

Ramadanactie 2014
In 2014 nam Islamic Relief Nederland 21.058
voedselpakketten voor haar rekening.
De voedselpakketten worden jaarlijks tijdens de
maand Ramadan in verschillende landen wereldwijd
uitgedeeld aan de meest armen.

Land
Afghanistan
Albanie
Bangladesh
Bosnie & Herzegovina
China
Ethiopie
India
lndonesie
lrak
Jemen
Jordanie
Kenia
Kosovo
Libanon
Mali
Marokko
Malawi
Niger
Pakistan
Palestina (Gaza)
Somalie
Soedan
Sri Lanka
Syrie
Tsjaad
TsJetsjenie
Zuid-Afrika
Zimbabwe
•

� r
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Voedselpakketten

Kurban (offers)

500
1.000
500
500
500
500
2.000
2.000
2.000
1.000
350
350
2.000
500
350
1.158
350
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

25
25
250
75
25
1.000
3.000
100
25
25

•:

250
50
25
500
192
100
1.000
350
50
500
250
3.000
400
750
75
25
2.000
14.?l"Z

Eén Ramdanvoedselpakket (15kg) bevatte in 2014
onder meer rijst of pasta, tomatenpuree, dadels,
meel, olie, suiker en diverse lokale producten, waarvan een gezin van gemiddeld vier personen een
maand kon eten.

Het bestuur
In 2014 is de heer Mousa Marcouch wegens gezond
heidsredenen teruggetreden als penningmeester in het
bestuur van Islamic Relief Nederland. Derhalve bestaat
het dagelijkse bestuur van Islamic Relief Nederland mo
menteel uit twee leden: bestuursvoorzitter de heer dr.
Jamal Zahri en de secretaris en penningmeester de heer
Nouredin Acherat.
Person eel
De organisatie maakt zoveel mogelijk gebruik van de
inzet van vrijwilligers. Zij zijn de ruggengraat van de
organisatie en van onschatbare waarde. Om de professio
naliteit te continueren en te waarborgen onder meer op
het gebied van projecten, secretariaat, systeembeheer; donorcare, marketing & fondsenwerving en
financien, heeft Islamic Relief Nederland naast het
onbezoldigde bestuur ook I I betaalde fte's in dienst. Dit
is inclusief de directeur.
Vrijwilligers in Nederland
In 2014 heeft Islamic Relief Nederland haar vrijwilligers
bestand herzien. In 2014 telt de organisatie ruim 150
actieve en gemotiveerde vrijwilligers in Nederland.
Deze vrijwilligers zijn het gezicht van Islamic Relief
Nederland naar buiten toe. Hun belangrijkste taken zijn
het bekend maken van onze campagnes en het helpen bij
het organiseren van evenementen.
Stagiaires
Islamic Relief Nederland is een erkend leerbedrijf voor
studenten uit het hbo en mbo. De organisatie probeert
stages en afstudeeropdrachten altijd zo veel mogelijk aan
te laten sluiten op de studie of opdracht van de stagiair. In
2014 hadden we geen stagiaires in dienst.
Ambassadeurs
De ambassadeurs staan achter de projecten van Islamic
Relief Nederland en maken zich sterk voor de allerarm-
sten ongeacht hun geloof, religie en afkomst.
Ze gebruiken hun talenten om de organisatie in binnen
en buitenland op diverse manieren te promoten.

Perspectief
Door de fondsen die wij werven kunnen we wereldwijd
perspectief bieden aan arme gemeenschappen en kun
nen we kwetsbare weeskinderen onderhouden. Islamic
Relief Nederland is een vertrouwd gezicht in
Nederland en werkt sinds haar opening in Nederland
samen met organisaties, andere goede doelenorganisaties,
partners, scholen, verenigingen en vrijwilligers die het hart
op de juiste plek hebben zitten.
Sponsors
In 2014 hebben vliegmaatschappij Turkish Airlines en
andere sponsoren een gedeelte van de kosten voor het
Water & Wees benefiet op zich genomen.
Evenementen
Islamic Relief organiseert jaarlijks diverse evenementen
en seminars. De organisatie participeert ook vaak bij
nationale evenementen van derden.
Moskeeen
Islamic Relief Nederland heeft goede contacten met
diverse moskeebesturen door heel Nederland. We
warden vaak gevraagd om te spreken over ons humanitair
werk.Tijdens de maand Ramadan zamelen we in
verschillende moskeeën in Nederland geld in voor
voedselprojecten.
Scholen en studentenverengingen
Onderwijs is een belangrijk middel in de strijd tegen
armoede. Islamic Relief investeert daarom veel in onder
wijsprojecten in ontwikkelingslanden. In Nederland pro
beren wij basisschoolleerlingen en studenten ook iets bij
te brengen, bijvoorbeeld over het belang van onderwijs
voor kinderen in arme landen en hoe belangrijk het is om
schoon drinkwater te hebben. We werken nauw samen
met diverse basisscholen en studentenverenigingen door
het land.
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lslamitische perspectieven op vrede
Religie als een bron van conflict wordt regelmatig
benadrukt, maar aan religie als een bron van vredes
opbouw wordt vaak ten onrechte voorbij gegaan.
Daarom organiseerde Islamic Relief een seminar
over lslamitische perspectieven op vrede. Het semi
nar vond plaats op I 6 oktober 20 14 en was georga
niseerd in samenwerking met Mensen met een
Missie en het Kenniscentrum Religie & Ontwikkeling.
Voor een zaal vol experts en belangstellenden
introduceerde LucyV. Moore, senior beleidsmede
werker bij Islamic ReliefWorldwide, een lslamitische
benadering op vredesopbouw. Deze benadering
beschreef ze in een toolkit van Islamic Relief voor in
conflictgebieden.
Aan de hand van een project in West-Darfur. toonde
mevrouw Moore aan hoe de toolkit gebruikt kan
worden. Een aantal humanitaire specialisten reageer
den hierop. Piet Posthuma (ICCO I Kerk in Actie)
wees op de overeenkomsten en de verschillen
tussen de werkwijze van Islamic Relief en ICCO.
Ton Groeneweg (Mensen met een
&DJ IRN jaarverslag 2014

Missie) benadrukte vooral de overeenkomsten met
de werkwijze van Mensen met een Missie vanuit een
theologisch perspectief Erin Wilson (Centrum voor
Religie, Conflict en het Publieke Domein) beargu
menteerde wat er mis is met de reguliere benade
ringen van vredesopbouw en waarom een op geloof
gebaseerde benadering belangrijk is. Wat volgde was
een geanimeerde discussie met het publiek.
De toolkit van Islamic Relief zal worden ge'i"ntrodu
ceerd in alle lagen van de organisatie en aan de hand
van de praktijk worden aangescherpt.
Ge'i"nteresseerden kunnen de toolkit raadplegen via
onderstaande link:
policy.islamic-relief.com/portfolio/working-in-conflict-afaith-based-toolkit

Werkbezoek Libanon

Syrische vluchtelingen in Libanon
Van 12 t/m 17 mei 2014 bracht Ruth Jansen, project
manager bij Islamic Relief een werkbezoek aan Libanon.
Haar voornaamste doel was het monitoren van de
hulpprojecten die Islamic Relief financiert voor de
Syrische vluchtelingen. Daaronder waren twee vluchte
lingenkampen voor in totaal 185 gezinnen in het Libanese
stadje Aarsal, niet al te ver van de Syrische stad Homs.
Behalve een woonplek krijgen de vluchtelingen ook
voedselpakketten en hygiene kits. Gezinnen met baby's
krijgen oak babymelk en luiers.

4 tot 6 weken opgebouwd. In beide kampen zijn water
en sanitaire voorzieningen gerealiseerd.
In het eerste kamp staan de waterdistributiepunten
buiten. In het tweede kamp hebben alle wooneenheden
een eigen waterkraan. De kampen hebben een semiper
manent karakter; ze zijn gebouwd om nog jaren mee te
gaan.

In de vluchtelingenkampen die door Islamic Relief zijn
gebouwd wonen voornamelijk alleenstaande weduwen
met kinderen. Daarnaast wonen er nag een aantal
andere kwetsbare gezinnen met zieken en zeer armen.
De twee kampen zijn volledig uit bakstenen opgetrokken,
wat aangenaam koel is in de verzengende hitte van Aar
sal. Geen van de vluchtelingen wilden hun huis en land
verlaten, maar de bakstenen onderkomens vinden ze
voor een vluchtelingenkamp 'niet eens zo slecht'.
Elke woning heeft een eigen keukentje, toilet en isolatie.
De werknemers die de kampen hebben gebouwd zijn
allemaal Syrische vluchtelingen die wekelijks werden
betaald. Een heel kamp wordt binnen een tijdsbestek van
IRN jaarverslag 2014
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In 2014 bracht een klein werkteam bestaande uit mede
werkers en ambassadeurs van lslamic Relief Nederland
twee korte werkbezoeken aan haar par tnerkantoren in de
Noord Marokkaanse steden Tanger en Nadar.
Het eerste bezoek vond plaats in februari en was bedoeld
om expertise uit te wisselen op het gebied van
projectmanagement, kindwelzijn en onderwijsprojecten.
Daarbij wilde het werkteam meer weten over de
gesponsorde weeskinderen en hun moeders en natuurlijk
ook het personeel van het partnerkantoor beter te leren
kennen. Er werden, namens de sponsorouders, leuke
cadeaus en brieven uitgedeeld aan de weeskinderen. Naar
aanleiding van dit bezoek is een documentaire gemaakt. De
video 'weeskinderen in Tanger' is te vinden op het
Youtubekanaal van Islam ic Relief
Nederland: IRNederland.

lslamic Relief Nederland financierde via haar partnerkan
toren een duurzaam onderwijsproject van € 1 06.665,
waarvan €81.665,- voor weeskinderen uit de stadsregio
Tanger en €25.000,- voor weeskinderen in de provincie
Nador in het oosten van Marokko.
Het tweede bezoek vond in september 2014 plaats en viel
samen met de viering van het nieuwe schoolseizoensfeest
voor weeskinderen en kinderen uit arme gezinnen uit de
stadsregio Tanger. Het feest werd georganiseerd door Aide
et Secour, het partnerkantoor van Islam ic Relief Nederland.
in het stadhuis van Tanger. lslamic Relief mocht onder het
toeziend oog van meer
lfE IRN jaarverslag 2014

dan 2000 kinderen en hun familieleden, verschillende
gemeenteraadsleden en diverse media waaronder de
Marokkaanse tv-zender 2M en een regionale radio
zender het feest officieel openen. Na afloop van het feest
werden alle kinderen verblijd met schooltassen
inclusief schrijfgerei en schoolboekenbonnen.

Jaarrekening 2014
BALANS PER 31 DECEMBER 2014
31 december 2014

31 december 2013

ACTIVA(€)

PASSIVA(€)

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

EIGEN VERMOGEN

Financiële vaste activa
Overige vorderingen

Continuïteitsreserve*
Algemene
bestemmingsreserve

13.633
10.040

9.654
10.930

Inventaris
Vervoermiddelen

20.584

23.673

5.700

5.700

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen
Overlopende activa
Liquide middelen

27.855
1.370

32.712
29.225

32.712

4.581.208

4.082.537

4.636.717

4.144.622

31 december 2014

31 december 2013

800.000

800.000

2.037.275

LANGLOPENDE
PROJECT UITGAVEN

2.837.275

1.676.977

656.617

2.476.977
403.635

KORTLOPENDE
SCHULDEN
Kortlopend deel
1.088.227
project uitgaven
Belastingen en premies
11.397
sociale verzekeringen
43.201
Overlopende passiva

1.225.442

1.142.825
4.636.717

10.568
28.000

1.264.010
4.144.622

• teneinde de continui1eit van de activiteiten te garanderen, streeft het bestuur ernaar een
buffervermogen te vormen ter grootte van circa één keer de som van salarissen en andere
uitvoeringskosten van de stichting.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMEEN
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE
OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgemaakt met inachtne
ming van Richtlijn C1(RJ 650 Verslaggeving
Fondsenwervende Instellingen) van de Raad
voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening
is opgemaakt op basis van historische kost
prijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermed
l,
tegen nominale waarde.
Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2014 gemiddeld 14
personeelsleden werkzaam(2013: 14).
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING
VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaar
deerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toe
passing met bijzondere waardeverminderin
gen. De afschrijvingen worden gebaseerd op
de geschatte economische levensduur en
worden berekend op basis van een vast per
centage van de verkrijgingsprijs, rekening
houdend met een eventuele residuwaarde. Er
wordt afgeschreven vanaf het moment van
ingebruikneming. Op terreinen wordt niet af
geschreven.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa(waarborgsom
men) zijn gewaardeerd tegen de nominale
waarde.
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Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde en vervol
gens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het
risico van oninbaarheid worden in mindering
gebracht. Deze voorzieningen worden be
paald op basis van individuele beoordeling
van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen
de nominale waarde. Indien middelen niet ter
vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij
de waardering rekening gehouden.
Langlopende en kortlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs.
GRONDSLAGEN VOOR
RESULTAATBEPALING
Resultaatbepaling
Baten
De in de staat van baten en lasten begrepen
baten is de van donateurs daadwerkelijk ont
vangen bijdragen en giften ten behoeve van
het uitvoeren van te voren gedefinieerde pro
jecten. Het merendeel van de ontvangen be
dragen is dientengevolge projectgebonden.
Indien een dergelijke bijdrage op
balansdatum niet geheel is besteed, wordt

het resterende saldo gepresenteerd als
bestemmingsreserves.
Besteding fondsen en projecten
Betreft overmakingen(nagenoeg geheel)
naar ontwikkelingsprojecten in het buitenland.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste
activa zijn berekend door middel van vaste
percentages van de aanschaffingswaarde, op
basis van de verwachte economische levens
duur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop
van materiële vaste activa zijn begrepen
onder de afschrijvingen, boekwinsten echter
alleen voor zover de boekwinsten niet in
mindering zijn gebracht op vervangende
investeringen.
Bedrijfskosten
Fondsenwervingkosten
De totale kosten voor fondsenwerving mogen
niet meer dan 25% van de opbrengst
bedragen(kostennorm CBF).
Beheer en administratie
Het CBF vereist dat elke organisatie zelf een
norm vaststelt voor de hoogte van de kosten
van administratie en beheer. lslamic Relief
Nederland heeft als norm dat deze maximaal
6 procent van de totale kosten, plus bestedin
gen aan de doelstellingen, mogen zijn. De op
de exploitatie drukkende kosten zijn
berekend op basis van historische kostprijs.

KWAKERNAAT
Aan het bestuur van
Stichting Islamic ReliefNederland
Postbus 3753
1001 AN Amsterdam

Kenmerk
2438200

Behandeld door

vc

Datum
16 december 2015

Geachte bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2014 met betrekking tot uw stichting.

1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van€ 4.636.717 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat na belastingen van
€ 2.026.507, beoordeeld.

2

GOEDKEURENDEBEOORDELINGSVERKLARING

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Islamic ReliefNederland te
Amsterdam beoordeeld. Het bestuur van Stichting Islamic ReliefNederland is verantwoordelijk voor het
opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW). Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de
jaarrekening te verstrekken.
Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 2400
"Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden
bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de stichting en het uitvoeren
van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de omvang van onze
werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid
van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring kan worden
ontleend.
Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de
jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting
Islamic ReliefNederland per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met Titel
9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Zuideinde 37, 2991 LJ Barendrecht
Tel nr. 0180-820243, Fax nr. 084·7313570
www.abcaccountants.nl
KvK: 58263373, Beconnummer 413.173
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KWAKERNAAT
3

ALGEMEEN

3.1

Activiteiten

ACCOUNTANTSVERSLAG

Stichting Islamic ReliefNederland
te Amsterdam

De doelstelling van Islamic ReliefNederland is het verbeteren van de levensomstandigheden van de
allerzwaksten over de gehele wereld.
De activiteiten van de Stichting Islamic ReliefNederland bestaan uit het werven van fondsen ten behoeve van
projecten op het gebied van duurzame armoedebestrijding, noodhulp en wederopbouw. Tevens levert Islamic
ReliefNederland een directe bijdrage aan de uitvoering van deze projecten.
Het beleid van Islamic ReliefNederland richt zich op fondswerving en financiering van projecten. Wat betreft
de fondswerving richt de organisatie zich op de moslimgemeenschap in Nederland. In de communicatie met
deze doelgroep wordt specifieke aandacht geschonken aan de grootste groepen in de Nederlandse
samenleving met een islamitische identiteit: de Turkse en Marokkaanse. Wat betreft de besteding van de
geworven middelen geldt het volgende beleid. De gelden worden besteed aan geoormerkte projecten: l op 1
Sponsorproject, voedselprojecten en noodhulp. De niet-geoormerkte gelden worden besteed aan duurzame
projecten. Bij de selectie van duurzame projecten wegen de volgende criteria mee: kwaliteit van het
projectvoorstel, regionale binding van de donateurs, spreiding over de regio's Afrika, Azië en Midden-Oosten
& Oost Europa, spreiding over de projecten, toegankelijkheid van het gebied voor evaluaties en ervaring met
het veldkantoor.
3.2

Bestuur

De directie.werd gevoerd door de heer M. Bouchallikht.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
Voorzitter: Dhr. J. Zahri
Secretaris: Dhr. Nourdin Acherrat
Penningmeester: Dhr. Moussa Marcouch
3.3

Oprichting stichting

De statutaire naam is Stichting Islamic ReliefNederland en de statutaire vestigingsplaats Amsterdam.
Blijkens akte d.d. 6 augustus 1992 (wijziging op 28 oktober 2002), verleden voor notaris mr. J.H.J.M. Hamans
te Amsterdam, werd de Stichting Islamic ReliefNederland per genoemde datum opgericht.
Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Hoogach
ABC-K
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