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Korte historie
De Kuba moskee is (Masjid al-Qubaoskee) vernoemd naar de eerste moskee is ooit werd gebouwd.
De Kuba moskee is door de Turkse gemeenschap in 1993 gebouwd. Sindsdien maakt de Kuba
moskee deel uit van de Velsense samenleving.
De oprichters, een groep Turken met de Turkse afkomst, zagen IJmuiden niet langer als een tijdelijke
woonplaats maar als een nieuwe thuishaven. Eerst werd de Turkse Culturele Vereniging opgericht,
deze sloot zich later aan bij de Islamitische Stichting Nederland ISN). De statuten van ISN vormen de
leidraad voor de Kuba moskee.
Binnen de gemeenschap groeide de behoefte aan een moskee. Daar kon men immers het geloof
belijden, iets wat binnen het leven van een moslim onmisbaar is.
Begin jaren tachtig werd Turkse Culturele Vereniging gehuisvest in de Mercuriusstraat in IJmuiden.
Hier werden sociaal culturele activiteiten gehouden. Daarnaast was er een kleine gebedsruimte voor
de moslims. Als snel bleek dit pand te klein te zijn. De reden hiervoor waren dat zowel het aantal
leden sterk toenamen. Tevens zag je de leeftijdsopbouw van de leden veranderen. Dit had als gevolg
dat er behoefte was aan andere activiteiten (gericht op jongeren en vrouwen). Juist voor de jongeren
en vrouwen waar onze speciale aandacht naar uitgaat. Er was daar voor hun onvoldoende ruimte om
educatieve, sociaal-culturele, sport en maatschappelijke activiteiten op te zetten waardoor zij onder
belicht bleven. De gebedsruimte was veel te klein om het aantal bezoekers te herbergen. Hierop
werd besloten om een nieuwe moskee te bouwen. Begin jaren negentig is begonnen met de
voorbereidingen en op 14 februari 1993 werd de moskee geopend. In 2008 is het sociaal-cultureel en
educatief centrum gebouwd omdat er onvoldoende ruimte was voor educatie en sociaal culturele
activiteiten. De bouw is voor een groot deel gefinancierd met geleend geld. Door de bouw van het
Sociaal-cultureel en Educatief Centrum hebben kinderen, jongeren en vrouwen meer mogelijkheden
gekregen voor de bovengenoemde activiteiten. Op 1 januari 2016 is er nog een schuld van ca.
150.000 euro.

Doelstelling
De activiteiten van Kuba moskee hebben tot doel om voor de achterban van de vereniging, maar ook
meer in het algemeen voor de moslimgemeenschap, de integratie, emancipatie en participatie in de
maatschappij te bevorderen middels het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve,
maatschappelijke en religieuze activiteiten. Alle activiteiten zijn voor zowel mannen als vrouwen,
jong en oud.
Kuba moskee doet haar activiteiten vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke
verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij alle activiteiten staat
het actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal. De vereniging wil
graag investeren in samenwerking op lokaal niveau, met de wijkbewoners en sociaalmaatschappelijke instellingen. Hierdoor zullen alle betrokken partners op eigen wijze kunnen
bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de
wijk/stad).

Zoals in de doelstelling hierboven genoemd, zijn integratie, emancipatie en participatie centrale
begrippen voor Kuba moskee. Hieronder een korte toelichting over de betekenis van deze begrippen
voor de Kuba moskee.

Integratie
Integratie in de Nederlandse samenleving is in de visie van moskee vereniging geen keuze, maar een
´must´. Nieuw- en oudkomers dienen zich de geschreven en ongeschreven regels eigen te maken om
volwaardig deel uit te kunnen maken van de samenleving. Nadrukkelijk vermelden wij hier
volledigheidshalve dat dit een proces is wat van twee kanten moet komen.

Emancipatie
Voor een volwaardig burgerschap is het niet voldoende om lid van een samenleving te zijn. Een
bevestiging van de eigen identiteit is een dynamisch proces voor de jongeren, waarbij zij niet tussen,
maar in twee culturen leven. Hiermee wordt een nieuwe identiteit gecreëerd om van daaruit voor
zichzelf en voor de samenleving op te komen. Emancipatie is hiermee een proces om je eigen positie
in de samenleving op te eisen. Onderdeel hiervan is de erkenning van de eigen waarden en normen
en respect hebben voor andermans waarden en normen. Assimilatie wijzen wij af, evenals het
krampachtig vasthouden aan een versteende cultuur uit het land van herkomst.

Participatie
Burgerschap op zijn beurt betekent meer dan opkomen voor jezelf, het betekent tevens jezelf
dienstbaar maken aan de Nederlandse samenleving. Dit betekent aan actieve opstelling in onderwijs,
arbeidsmarkt en maatschappelijke organisaties. Participeren betekent ook een actieve houding in het
smeden van banden tussen de eigen organisatie en de omgeving. Dialoog, voorlichting, debat en
gezamenlijke activiteiten horen bij dit thema.

Samenwerking met andere organisaties.
De Kuba moskee werkt samen met alle maatschappelijke organisaties om bovengenoemde
doelstellingen te realiseren. De Kuba moskee staat midden in de samenleving en draagt dit ook uit
naar buiten. Door actief met allerlei organisaties samen te werken wordt een bijdrage geleverd aan
een betere samenleving. De Kuba moskee stelt zich open op naar alle andere mensen, ongeacht hun
afkomst of geloofsovertuiging.

Organisatie
Leden
De Kuba moskee telt in Velsen en omgeving ongeveer 200 betalende leden (gezinnen). Het
ledenaantal is de laatste jaren sterk gegroeid. In 2013 bedroeg het aantal betalende leden nog 163.
De leden bestaan voor een groot deel uit Turken maar ook mensen met een andere herkomst
kunnen lid van de moskee worden. Zo’n 20 leden hebben een andere land van herkomst dan Turkije.
Contributie bedraagt 10 euro per maand per lid.

Accommodatie
Zoals eerder genoemd is de Kuba moskee sinds 1993 gehuisvest aan de Planetenweg 1 te IJmuiden.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 9 bestuursleden en 3 leden van Raad van toezicht. De verschillende
bestuursfuncties betekenen veel opoffering van de eigen vrije tijd. Ondanks dat is de motivatie en
voldoening zeer hoog, omdat een ieder het als een verplichting vanuit het geloof ziet om bij te
dragen aan het welzijn van de maatschappij. De bestuursleden zijn allemaal eindverantwoordelijk

voor hun eigen bestuur onderdeel, maar werken met commissies samen om tot de gewenste
eindresultaten te komen. Alle bestuursleden en adviseurs functioneren op vrijwillige basis.

Organen.
Onder het bestuur opereren een drietal organen. Te weten de werkgroep jongeren, vrouwen en
meisjes. Deze organen ondersteunen het bestuur bij het opzetten van activiteiten. Daarnaast
organiseren ze activiteiten speciaal gericht op de jongeren, vrouwen en meisjes. De organen hebben
zitting in het bestuur.

Het bestuur en vrijwilligers
De bestuursleden van de stichting zijn vrijwilligers en kunnen maximaal voor een
vrijwilligersvergoeding van 1500 euro per jaar in aanmerking komen. Ook andere vrijwilligers die
werkzaamheden verrichten komen in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding als beloning voor
hun werkzaamheden. De hoogte van de vergoeding is naar rato van de werkzaamheden met een
maximum van wat in de normbedragen is vastgesteld.

Activiteiten
Educatieve activiteiten
Wij zijn van mening dat onderwijs het fundament vormt voor goed burgerschap. Tevens is een
opleiding voorwaarde voor goede deelname aan de maatschappij. Daarom hecht Kuba moskee veel
belang aan educatieve activiteiten. Hieronder volgt een overzicht van deze activiteiten:

Godsdienstlessen & lezingen
Door een imam wordt wekelijks les of lezingen gegeven over de eigen religie (islam). Daarnaast
worden in de (wekelijkse) vrijdagspreken raakvlakken behandeld tussen de Islam en een actueel
onderwerp. Op zater- en zondagen krijgen kinderen in de leeftijd van 7 t/m 14 jaar Koranlessen en
les over de Islam.

Koranlessen
Door een imam of andere Koran-kenners worden aan leerlingen les gegeven in het reciteren en
uitleggen/ vertalen van de Koran.

Huiswerkbegeleiding.
De scholieren uit het basis- en middelbaar onderwijs krijgen huiswerkbegeleiding zodat ze op school
beter presteren.

Verschillende cursussen.
Op gezette tijden worden VCA cursussen gegeven om de kansen van de mensen op de arbeidsmarkt
te vergroten.

Sociaal-culturele activiteiten
Op sociaal-cultureel vlak worden/zullen door Kuba moskee de volgende activiteiten uitgevoerd:
Excursies
Meerdere malen per jaar organiseert de Kuba moskee voor de volwassenen, jongeren, vrouwen en
de kinderen excursies en uitjes. Zoals: pretparken, musea, speeldagen en sport-en leerweekenden.
Feestdagen
Viering van (religieuze) feestdagen zoals het einde van de Ramadan en het Offerfeest.

Sportieve activiteiten
Op het gebied van sport worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
Toernooien
Verdeeld over het jaar organiseert de Kuba moskee samen met andere stichtingen
voetbaltoernooien. De jongeren organiseren samen met andere jongeren gezamenlijke
sportactiviteiten. De activiteiten vinden plaats zowel buiten als in sportzalen.

Maatschappelijke activiteiten
Om bij te dragen aan de samenleving organiseert (zal organiseren) moskee de volgende activiteiten:

Sociale controle
Er gaat een enorme sociale controle van de moskee uit. De imam (o.a. middels de vrijdagpreken) die
hier een brugfunctie vanuit de islam en het bestuur in vervult, richting de leden. De leden dragen dit
op hun beurt uit richting de wijk en hun omgeving. Dit alles draagt bij aan een goede relatie met de
buurtbewoners en de verbetering van het leefklimaat in de wijk. Bestuursleden van de moskee
participeren in verschillende overlegorganen in de gemeente Velsen. Een voorbeeld hiervan is de
aanpak van probleem jongeren in Zee- en Duinwijk. Hier wordt samengewerkt met de politie en
streetcorner.

Klankbordgroep
Om beleidsmakers bij diverse (overheids)-instellingen te helpen, zullen we deelnemen in de
klankbordgroepen bij projecten die in het verlengde van Kuba moskee liggen.

Samenwerking met andere organisaties
Om de effectiviteit van de activiteiten te vergroten, werkt de Kuba moskee o.a. samen met de
gemeente, scholen, sportverenigingen en andere (maatschappelijke) organisaties (bijvoorbeeld
politie, Stichting Welzijn Velsen, Marokkaanse, Somalische, Irakese verenigingen).

Voorlichtingsbijeenkomsten
Onder het mom van “onbekend maakt onbemind”, worden door de Kuba moskee nog meer
voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd. De groepen waar wij voorlichting aan geven
variëren van scholen, kerkgemeenschappen tot buurtbewoners en andere maatschappelijke
organisaties.

Themabijeenkomsten
Van tijd tot tijd organiseert de Kuba moskee bijeenkomsten over thema’s die actueel zijn. Zo hebben
wij verschillende bijeenkomsten georganiseerd over discriminatie, verzekeringen, gezondheid en het
onderwijssysteem.
Daarbij werden telkens gastsprekers uitgenodigd om duidelijkheid te verschaffen. De volgende
thema´s zullen nog zeker (wederom) aan de orde komen: Arbeid, sociale zekerheid, onderwijs en
opvoeding, huisvesting, gezondheidszorg en welzijn, overheidsbeleid rond minderheden, taken van
politie en justitie, media en informatie, peuterspeelzaal, rechtshulp, CWI, vrijwilligers, vakbond,
bibliotheek etc..

Huidige financiële situatie:
Door de bouw van het sociaal-cultureel en educatief centrum is er nog schuld van ca. 150.000.
Bovendien is het bestuur in 2016 gestart met het opstellen van een onderhoudsplan voor het “oude”
gebouw uit 1993. Om al deze kosten te bekostigen zijn middelen noodzakelijk. De bijdrage van de

leden zijn nauwelijks toereikend om de dagelijkse kosten te dekken. Om deze reden is het werven
van fondsen noodzakelijk.

Fondsen/Vermogen:
Werving: Bij onze eigen leden en andere moskeeën / organisaties worden gelden geworven door
middel van:
Giften en contributie van leden
Giften van andere moskeeën/islamitische instellingen en derden (collecteren)
Organiseren van activiteiten rondom de moskee met als doel geld in te zamelen

Giften.
Beheer: Ontvangen gelden komen in de kas en/of worden gestort op de bankrekening van de Kuba
moskee. Er wordt een administratie bijhouden van alle inkomsten en uitgaven. De penningmeester is
verantwoordelijk voor het beheer.
Besteding: Het geld wordt besteed aan de verbouwings- en renovatiekosten, kosten gas, water en
elektra, verzekering, kosten imam, kosten activiteiten en overige onvoorzienbare kosten. De
penningmeester is verantwoordelijk voor deze taak. De Kuba moskee is voor haar bestaansrecht
afhankelijk van inkomsten van haar leden en giften van derden.

