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1. Inleiding
De Kuba moskee is (Masjid al-Quba moskee) vernoemd naar de eerste moskee die ooit werd
gebouwd. De grondleggers van de Kuba moskee zagen IJmuiden niet langer als een tijdelijke
woonplaats, maar als een nieuwe thuishaven. 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 te
IJmuiden. Naast geloofsbelijdenis, vonden hier ook sociale culturele activiteiten plaats.
Echter door enorme stijging van het aantal leden, en de toename van activiteiten voor andere
doelgroepen (jongeren en vrouwen) is besloten om een nieuwe moskee in de gemeente
Velsen te bouwen. Er was namelijk 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 kunnen opvangen.
Begin jaren negentig waren de voorbereidingen gestart voor een nieuwe moskee en op 14
februari 1993 werd de moskee geopend. Sindsdien maakt de Kuba moskee deel uit van de
Velsense samenleving. De Kuba moskee is aangesloten bij de Islamitische Stichting
Nederland (hierna: ISN). De statuten van ISN vormen de leidraad voor de Kuba moskee.
Na jaren bleek deze moskee ook niet voldoende, en in 2008 is het Sociaal-Cultureel en
Educatief Centrum gebouwd. 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 activiteiten.

2. 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 met het organiseren van educatieve, sociaalculturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten. De activiteiten zijn bestemd
voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud.
Kuba moskee doet haar activiteiten vanuit een 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 sociaal-maatschappelijke 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 beschreven, 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 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 diverse (maatschappelijke) organisaties om bovengenoemde
doelstellingen te kunnen 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.

3. Organisatie
Leden
De Kuba moskee telt in Velsen en omgeving ongeveer 220 betalende leden (lees: gezinnen).
Het aantal leden is in de laatste jaren sterk gegroeid. De leden bestaan voor een groot deel
uit Turken, maar ook mensen met een andere herkomst kunnen lid van de moskee worden.
Ongeveer 30 leden hebben een andere afkomst. Contributie bedraagt € 100 per jaar per
lid/gezin.
Huisvesting
Sinds 1993 is de Kuba moskee gehuisvest in de gemeente Velsen. Het bezoekadres is
Planetenweg 1, 1973 BA te IJmuiden.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit 9 bestuursleden. Op de website van de kubamoskee.nl staan functies
en foto’s van de actieve bestuursleden. De bestuursleden zijn allemaal verantwoordelijk voor
het besturen van de stichting. Bij bepaalde activiteiten wordt ook gewerkt met commissies.
Het idee is om het gewenst resultaat door middel van de commissies sneller en efficiënter te
kunnen behalen. Alle bestuursleden en commissieleden functioneren op vrijwillige basis.
Onder het bestuur opereren de volgende organen.
• Kuba camii kadinlar kolu (vrouwen)
• Kuba jongeren orgaan (jongens)
• Kuba genc kizlar kolu (meisjes)
Deze organen ondersteunen het bestuur bij het organiseren van diverse activiteiten.
Daarnaast organiseren deze organen activiteiten die speciaal gericht zijn op jongeren en
vrouwen. De organen nemen zitting in het bestuur.
Onafhankelijk van het bestuur en de organen bestaat er ook een Raad van toezicht. Deze
leden controleren minimaal één keer per jaar het bestuur. In totaal nemen 3 personen zitting
in de Raad van toezicht.

4. Activiteiten
Wij zijn van mening dat onderwijs het fundament vormt voor goed burgerschap. Opleiding is
een voorwaarde voor goede deelname aan de maatschappij. Daarom hecht de moskee veel
belang aan educatieve activiteiten. Hieronder volgt een overzicht van deze activiteiten:
Godsdienstlessen en lezingen
Door de imam wordt wekelijks les en/of lezingen gegeven over de islam. Daarnaast worden
in de (wekelijkse) vrijdagpreken raakvlakken behandeld tussen de islam en een actueel
onderwerp. Naast de imam zorgt ook de vrouwelijke imam voor lezingen voor jonge dames.
Koranlessen
Op zaterdagen en zondagen krijgen kinderen in de leeftijd van 7 t/m 14 jaar Koranlessen en
les over de Islam. Deze lessen worden verzorgd door de imam en zijn ondersteuners. In
bepaalde maanden of dagen komt het ook voor dat er een externe partij/persoon langskomt
voor een bepaald onderwerp.
Tijdens de lessen wordt onder andere het memoriseren van de Koran. Daarnaast wordt ook
de Koran uitgelegd en vertaald, zodat de mini-lezers ook begrijpen wat het inhoudt.
Het aantal leerlingen varieert.
Door corona maatregelen vond
het voornamelijk via Teams en
Whatsapp plaats. Het
schommelde rond de 50
leerlingen. Dit betreft naast de
kinderen in de leeftijd van 7
t/m 14 jaar, ook kinderen
tussen 4 t/m 6 jaar oud. Zij
krijgen van gecertificeerd
pedagoog op spelenderwijs de
basiselementen van de islam.
Voor de laatstgenoemde groep
konden wij helaas geen online
sessies inplannen. Met het
vervallen van de maatregelen,
hopen wij weer op het oude
niveau terug te komen qua
leerlingen.

5. Sociaal-culturele activiteiten
Wij hebben door de corona maatregelen de afgelopen maanden helaas minder activiteiten
kunnen organiseren dan voorheen. De onderstaande activiteiten hebben wij deels kunnen
uitvoeren. Met het vervallen van de maatregelen hopen wij in 2022 weer diverse activiteiten
te kunnen organiseren.
Excursies
De leerlingen die koranlessen volgen worden
beloond met excursies. Een van de belangrijkste
excursies betrof een expositie over 1001
uitvindingen in Rotterdam. Het ging hierbij om
uitvindingen die zijn gedaan door Islamitische
beschaving. Daarnaast gaan de leerlingen naar
diverse speelparadijzen.

Jaarlijkse picknick
Jaarlijks wordt ter afsluiting van het jaar een picknick georganiseerd voor de kinderen en
hun ouders die les volgen bij de Kuba moskee. Normaliter vond dit evenement plaats op het
landgoed Beeckestijn. Dit keer hebben wij het rondom de moskee georganiseerd.

6. Feestdagen
Zoals ieder jaar, is er in 2021 (religieuze) feestdagen zoals het einde van de Ramadan en het
Offerfeest gevierd. Naast deze twee belangrijke feestdagen, zijn er ook nationale feestdagen
(bijvoorbeeld 23 april kinderfeest en 19 mei jeugd- en sportdag). Door corona maatregelen
hebben wij helaas de bovenstaande activiteiten voor een gedeelte georganiseerd.
Toernooien
De afgelopen jaren zijn er bijna of nauwelijks activiteiten georganiseerd door corona
maatregelen. Door de wisselende maatregelen hebben wij toch een pingpongtoernooi en
biljarttoernooi kunnen organiseren. Daarnaast werd door de jongeren van de Kuba moskee
minimaal één keer per week gevoetbald in een zaal. Tijdens het organiseren van deze
evenementen is iedereen welkom. De oproepen vinden dan ook online plaats. Denk aan
Facebook, maar ook via Whatsapp. Het aantal bezoekers verschilt wel per evenement.
Zaalvoetbal is altijd een drukbezocht evenement. Het biljarttoernooi is een mix tussen jong
en oud.

Iftar maaltijden
Helaas hebben wij al twee jaar geen iftar
kunnen organiseren door corona. Voorheen
organiseerde het bestuur samen met de
organen diverse iftar maaltijden. Voor de iftar
maaltijden werden vertegenwoordigers van
verschillende geloofsgemeenschappen
uitgenodigd. Ook werd oproep geplaatst op
diverse kanalen, waarin de inwoners van de
gemeente Velsen uitgenodigd werden. Hierop
werd altijd met veel enthousiasme op
gereageerd. Naast de inwoners werden ook het
gemeentebestuur en diverse organisaties uit de
gemeente Velsen uitgenodigd.

7. Maatschappelijke activiteiten
Sociale controle
De moskee is nauw verbonden met de gemeente en politie. Twee keer per jaar vindt er
overleg plaats met de burgemeester over actuele zaken. Daarnaast heeft het bestuur korte
lijntjes met de politie.
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. Verschillende basis- en middelbare scholieren hebben een
bezoek gebracht aan de moskee. Naast algemene informatie over de islam krijgen de
bezoekers een rondleiding door de moskee.
Klimaatlopen richting Glasgow
Wij merken in Nederland steeds meer de gevolgen van klimaatverandering, maar in
ontwikkelingslanden is dit nog sterker. De armste mensen lijden als eersten onder de
gevolgen van klimaatverandering. Van 30 september tot en met 11 oktober liepen
internationale pelgrims door Nederland. De tocht is begonnen in Polen en eindigt in
November in Glasgow. Als groene moskee willen wij ook graag een bijdrage leveren aan de
klimaatverandering. Wij zijn al op een aantal vlakken aan het verduurzamen. Bijvoorbeeld
het scheiden van afval, het gebruik van plastic reduceren, gehele moskee voorzien van
ledlampen en ga zo maar door.

Wij hebben de klimaatlopers richting de top in Glasgow uitgenodigd voor een tussenstop in
IJmuiden voordat ze met de boot overstaken naar Engeland.

Groene moskee
Duurzaamheid is een veelgehoord begrip – ook in de moskee. Stap voor stap werken wij aan
een groenere moskee. Een plek waar oog en aandacht is voor duurzaamheid, zorg voor de
schepping en geven om de ander.
De kledingindustrie stoot jaarlijks meer CO2 en andere broeikasgassen uit dan de
scheepvaart en de luchtvaart bij elkaar. Kleding doneren verkleint die CO2. Wij hebben een
kledingcontainer laten plaatsen in de nabijheid van de moskee. Hiermee willen wij niet alleen
de leden, maar ook de inwoners van Velsen een kans bieden om oude kleding en schoenen in
te leveren, die een tweede kans krijgen.

Open dagen
In 2019 heeft het bestuur voor het laatst een open dag georganiseerd. Door corona
maatregelen was het niet verantwoord om open dagen te organiseren. Met het loslaten van
de maatregelen, gaat het bestuur weer minimaal twee keer per jaar organiseren.

Tijdens deze open dagen wordt informatie gegeven over het geloof (islam), de moskee en de
activiteiten die in de moskee plaats vinden.
Dodenherdenking 4 mei
Het bestuur neemt ieder jaar deel aan de dodenherdenking. Door de corona maatregelen was
dit helaas de afgelopen jaren niet mogelijk. Wij hebben uiteraard als bestuur een krans

gelegd. Normaliter neemt de voorzitter (en anders de vice voorzitter) samen met andere
bestuursleden en de imam deel aan de herdenking.

Covid-19 vaccin en griepvaccinatie
Wij als moskee hebben onze deuren opengesteld voor mensen die in de omgeving van de
moskee woonachtig zijn om zich te kunnen vaccineren. De moskee vindt het belangrijk dat
wij in dit soort omstandigheden voor elkaar zijn. Uiteraard staan wij ook in de toekomst
open voor dit soort zaken als dit nodig is voor de gezondheid van de patiëntenpopulatie in
ons gebied.

8. Slotwoord
Mede door corona heeft de Kuba moskee ten opzichte van de voorgaande jaren minder
activiteiten georganiseerd. Met het vervallen van de corona regels verwachten wij weer
activiteiten te kunnen organiseren. Voor corona werden de activiteiten door diverse
doelgroepen bijgewoond.
Het bestuur van Kuba moskee zal ook de komende jaren doorgaan met het organiseren van
activiteiten. Doelstelling voor de komende jaren is om meer activiteiten te organiseren in
samenwerking met andere organisaties in Velsen.

