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ORGANISATIE
& BESTUUR

ORGANISATIE & BESTUUR
Stichting as-Salaamah wal’Adaalah is opgericht in 2013. De stichting beoogt een constructieve bijdrage te
leveren aan de veiligheid en rechtvaardigheid van de Rohingya-moslims in/om Myanmar. De stichting
hoopt deze bijdrage te leveren door het geven van humanitaire steun (voedsel, beschutting, medicatie
door de situatie van de Rohingya onder de aandacht te brengen binnen zowel de Nederlandse
Islamitische gemeenschap als de mainstream media en middels politieke lobby.

Islam als fundament
De Islam vormt het fundament van zowel de concrete activiteiten van de stichting als de achterliggende
normen en waarden hiervan. De stichting is binnen islamitische kaders bereid om samen te werken met
andere organisaties ongeacht hun eventuele religieuze achtergrond, mits hierbij de doelstellingen
overeenkomen.

Naam van de stichting
De naam van de stichting is Arabisch. De begrippen ‘as-Salaamah’ en ‘al’Adaalah’ betekenen vrij vertaalt
respectievelijk ‘veiligheid’ en ‘rechtvaardigheid’. Deze twee begrippen behoren tot de brede context van
wat de ‘maqasid al’sharia’ wordt genoemd, oftewel tot de algemene doelstellingen die verwezenlijkt
dienen te worden door de correcte naleving van de islamitische jurisprudentie. Tegelijkertijd zijn deze twee
kernbegrippen sterk aanwezig in ieder gesprek over mensenrechten en algemene ethiek. Hierdoor bieden
deze twee begrippen uitstekende handvatten om bruggen te bouwen tussen mensen vanuit diverse
(geloofs-)gemeenschappen om gezamenlijk een goed doel na te streven.

Het bestuur
Het bestuur van Stichting as-Salaamah wal’Adaalah bestaat uit drie personen:
- Bastiaan J.H.V. Wildeman (1883), voorzitter
- Jeroen Hendriks (1971), secretaris
- Sherwin Wiese (1988), penningmeester

Zelfstandigheid
Stichting as-Salaamah wal’Adaalah is voor haar financiering volledig afhankelijk van giften door
particulieren. De stichting ontvangt geen subsidie van de overheid. De bestuursleden van de stichting
krijgen géén salaris maar werken als vrijwilligers.

Stichting as-Salaamah wal’Adaalah is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK 58327843
en gevestigd op de Gulperberg 54 te De Meern.

RESULTATEN IN 2013
In 2013 lag de nadruk van het werk van de stichting op het formeel oprichten van zichzelf, het verkrijgen
van een bankrekening en het inzamelen van financiële middelen waarmee het jaar erna het humanitaire
werk in gang kan worden gezet.

De website is online gekomen en ingericht, zo ook de Facebook-pagina en het Twitter-account.

GEPUBLICEERDE OPINIESTUKKEN
In 2013 zijn vier opiniestukken geschreven door onze bestuursleden en gepubliceerd op diverse
platforms. Het doel hiervan is meer mensen te informeren over de situatie van de Rohingya.
- “Het oorverdovende zwijgen van Aung San Suu Kyi” (01/06/2013, Volkskrant)
- “Géén ‘gezegend suikerfeest’ voor de Rohingya’s” (10/08/2013, Joop)
- “Genocide werpt haar schaduw vooruit” (18/11/2013, ThePostOnline)
- “De opkomst van gewelddadig Boeddhisme in Myanmar” (28/12/2013, NieuwWij)
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FINANCIEEL
BELEID

ALGEMEEN
Bestuursleden Compensatie
De bestuursleden van Stichting as-Salaamah wal’Adaalah dragen bij aan de stichting op vrijwillige basis
en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De kosten die gemaakt worden om de
doelstellingen te behalen worden wel vergoedt, aangezien de Stichting as-Salaamah wal’Adaalah als
beleid heeft dat de bestuursleden enkel hun tijd, kennis en energie investeren om de doelstellingen van
de stichting te behalen.

Non-Cash Policy
Stichting as-Salaamah wal’Adaalah hanteert een non-cash policy. In twee situaties kan het voorkomen dat
wij tijdelijk contant geld tot onze beschikking hebben. Dit komt voor tijdens een inzameling (bijv. Moskee of
evenement) of tijdens een van onze reizen. Wij streven ernaar om dit altijd zo snel mogelijk digitaal over te
zetten op onze rekening. Onze jaarafsluiting dient altijd afgerond te worden zonder kas.

Externe accountant
Gedurende het jaar toetst de externe accountant de opzet, het bestaan en de werking van
de administratieve organisatie en interne controle. Aan het einde van het jaar controleert
de externe accountant de jaarrekening. Met ingang van boekjaar 2013 is OC Finance de externe
accountant van Stichting as-Salaamah wal’Adaalah.

SAMENVATTING FINANCIËLE
RESULTATEN
Bedragen

2013

2012

Totaal baten

859

0

Besteed aan doelstellingen

0

0

Werving van baten

0

0

Beheer en administratie

528

0

Totaal lasten

528

0

Resultaat

331

0

Baten
Over het boekjaar 2012/2013 bedroegen de totale baten €859. Met name de bijdrage vanuit digitale
sponsoring droeg hierbij aan mee.

Bedragen

2013

2012

Baten uit eigen fondsenwerving

859

0

Totaal baten

859

0

Besteed aan doelstellingen
In totaal heeft Stichting as-Salaamah wal’Adaalah €0 besteed aan zijn doelstelling. 2013 stond voor het
organisatorisch inregelen van de stichting zonder concrete projecten te hebben gefinancierd.
Bedragen

2013

2012

Besteed aan doelstellingen

0

0

Totaal

0

0

Werving baten
Om ook in de toekomst succesvol te zijn en het Stichting as-Salaamah wal’Adaalah onder de aandacht
van mogelijke geldgevers te blijven brengen, hebben wij over het boekjaar 2012/2013 een
bedrag van €0 uitgegeven aan fondsenwervende activiteiten.

Beheer en administratie
De kosten van beheer en administratie zijn die kosten die Stichting as-Salaamah wal’Adaalah
maakt in het kader van de (interne) beheersing en administratievoering. In totaal bedroegen de kosten
voor beheer en administratie in boekjaar 2012/2013 €528. In het vorige boekjaar bedroegen
de kosten voor beheer en administratie €0.

Resultaat
Stichting as-Salaamah wal’Adaalah heeft het boekjaar afgesloten met een resultaat van €331
positief. Als gevolg neemt het totaal van reserves en fondsen met €331 toe. De bestemmingsfondsen
nemen in totaal met €131 toe. Zowel de omvang van het resultaat als de omvang van de toevoeging aan
de bestemmingsfondsen zijn een direct gevolg van de baten uit de directe donaties.

Kengetallen
Boekjaar 2012/2013 stond voor het oprichten van de stichting. De inkomsten waren nog minimaal en
hebben voornamelijk de oprichting mogen bekostigen. Vele marketing middelen (denk aan website, etc)
zijn opgemaakt zonder daarvoor kosten te verrekenen.

Besteed aan doelstellingen
Werving en baten
Beheer en administratie

0%
0%
61.46%
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