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VOORWOORD

Hierbij doen wij u met trots ons jaarverslag 2016 toekomen. In dit document geven wij u zo een
transparant mogelijk inzicht in de verschillende activiteiten die Stichting Rahma in 2016 heeft
uitgevoerd met het daarbij behorende kostenplaatje.

In mei 2015 zijn wij, samen met een team van vrijwilligers, de uitdaging aangegaan om moslims die
hulp nodig hebben in Nederland te helpen, in de ruimste zin van het woord. Gezamenlijk hebben
wij in 2015 meer dan 40 (vaak ernstige) situaties van gedupeerden weten te verbeteren en op te
lossen.

Tien maanden na de oprichting van Stichting Rahma hebben we al heel wat mogen doen en
betekenen voor de moslimgemeenschap hier in Nederland. Wij voelen ons daarom gezegend en
zijn trots met de resultaten die we behaald hebben. Wij danken hiervoor in eerste instantie Allah
subhaanahu wa-ta3aala. Vervolgens danken wij alle donateurs en vrijwilligers die zich
onvoorwaardelijk hebben ingezet om hun medemensen te helpen.
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ORGANISATIE

Stichting Rahma, statutair gevestigd te Almere, is opgericht op 21 mei 2015. De stichting is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63356783.
Bestuur
De samenstelling van het bestuur per 01 december 2016 is als volgt:

Naam

Functie

Lid sinds

S. Idbid
J. Aarbaj

Voorzitter
Secretaris

01-12-2016
21-05-2015

B. Bouali

Penningmeester

01-12-2016
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FINANCIEEL OVERZICHT

Een zorgvuldig en verantwoordelijk financieel beleid betekent dat iedere euro terug te vinden moet
zijn, of het nu gaat om de afdeling voedselpakketten of om het bekostigen van een
huurachterstand. Stichting Rahma zamelt geld in dat behoeftigen ten goede komt, maar geeft nooit
contant geld aan de hulpvragers of instanties. In 2016 zijn de donaties op de volgende manier
uitgegeven:

Kostensoort

Bedrag

Noodfonds
Voedselbank
Onkostenvergoeding
Promotie

€ 31.485,94
€
9600,00
€
500,00
€
650,00

Totaal

€ 42.235,94

Overzicht uitgaven 2016

Noodfonds
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De bovenstaande kostensoorten geven een mooi overzicht van de verschillende activiteiten en
inspanningen. Desondanks is dit slechts een deel van het totaal en is het zeker niet limitatief. De
kracht van Stichting Rahma zit met name ook in de vele activiteiten die geen geld kosten. Zo zetten
onze vrijwilligers zich bijvoorbeeld in voor onze voedselafdeling door voedselproducten bij
supermarkten in te zamelen voor de voedselpakketten.

Daarnaast wordt door middel van promotie niet alleen de naamsbekendheid van de stichting
vergroot, maar ook het bewustzijn onder de mensen. Vele mensen leven namelijk nog in de
veronderstelling dat armoede en eenzaamheid in Nederland nauwelijks voorkomt. Dit raakt
meteen één van de belangrijkste pijlers van Stichting Rahma: het vergroten van de bewustwording
en zelfredzaamheid van de Islamitische gemeenschap in Nederland. Het doel: de tevredenheid van
Allah subhaanahu wa-ta3aala behalen.
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BEDRIJFSGEGEVENS

Statutaire naam

Stichting Rahma

KVK nummer

63356783

RSIN nummer

855201666

Adres

Odeonstraat 1126, 1325 AJ Almere

Telefoonnummer

06-51713654

E-mailadres

info@stichtingrahma.nl

Website

www.stichtingrahma.nl
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