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Betreft: Jaarrekening 2019 en 2020

Geacht bestuur,

Hierbij treft u het rapport aan inzake het jaarverslag 2019 en 2020 van Stichting Westermoskee Milli Görüs.

Algemeen en doelstelling
De organisatie is als stichting op 8-11-2005 opgericht.
Het beleid van Milli Görüş is gericht op de integratie, emancipatie, participatie en prestatie van haar achterban 
in de Nederlandse samenleving. Zij doet dat vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij al haar handelen staat het actieve 
burgerschap van haar achterban in de Nederlandse samenleving centraal. Milli Görüs dient geen ander 
belang dan dat van de integratie van haar achterban in de Nederlandse samenleving. De beweging staat 
kritisch-democratisch open voor iedereen en streeft de dialoog na met alle stromingen binnen en buiten de 
moslimgemeenschap in Nederland.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 34236146 
en is gevestigd te Amsterdam

Beloningsbeleid
De stichting werkt in Nederland met vrijwilligers. De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris of 
vergoeding, anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Besteding van het vermogen
De financiële middelen van de stichting worden gebruikt om de doelstelling van de stichting te
ondersteunen en te verwezenlijken. 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2020
Voorzitter: Muhittin Aydin
Vice-voorzitter/Secretaris: Gazi Cirik
Bestuurder/Penningmeester: Hasan Durmaz

Hoogachtend,

Hasan Durmaz
Penningmeester
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

2020

Campagnes € 2.336        € 8.617        
Giften € 118.963    € 63.178      
Project opbrengsten € 27.213      € 25.685      
Overige baten € -                € -               

Totaal € 148.512    € 97.479      

Lasten

Activiteitkosten

Activiteitkosten € 33.254      € 14.526      
Doorbelaste activiteitkosten € -                € -               

Totaal € 33.254 € 14.526

Overige lasten

Huisvestingskosten € 115.292    € 117.574    
Autokosten € 2.518        € 2.790        
Gas, licht en water € 23.954      € 18.955      
Verbouwingskosten € -75.000     € -125.000  
Algemene en kantoorkosten € 9.956        € 14.965      
Overige baten en lasten € -686          € 25.284      

Totaal € 76.035      € 54.567      

Financiële baten en lasten

Bankrente en -kosten € 890           € 803           
Overige financiële baten en lasten € -                € -               

Totaal € 890           € 803           

Resultaat 38.333    27.582    
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