BELEIDSPLAN
Islamitisch Noodfonds
Dit beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de organisatie het werk uitvoert
om haar doelstelling te bereiken
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Inleiding
Het Islamitisch Noodfonds staat voor een collectieve bijstand van de moslimgemeenschap in
het dekken van de uitvaartkosten wanneer het vermogen van de directe nabestaanden
ontoereikend is in zowel de tijden van pandemieën als in reguliere tijden.
We streven naar een goed waarbij de moslimgemeenschap zich geen zorgen hoeft te maken
wanneer een dierbare is overleden en zij de middelen niet hebben om deze persoon de
laatste eer te bewijzen; namelijk de uitvaartdienst.
Om dit te kunnen bereiken is het Islamitisch Noodfonds sterk afhankelijk van donaties vanuit
de moslimgemeenschap. Zoals bij de oprichting focust het fonds zich op de werving van
donateurs, alsmede het financieren van uitvaartdiensten bij nood zonder bureaucratie en
langlopende zaken.

Missie en visie
De meeste moslims in het Westen hebben het streven om in het land van herkomst begraven te
worden. Een groot deel van deze mensen hebben zich hier ook voor gedekt. Conventioneel is deze
dekking gerealiseerd bij de buitenlandse banken, zoals de Marokkaanse Bank Chaabi. Een dergelijke
dekking werd door de eerste generatie vaak met de paplepel meegegeven aan de tweede generatie.
Wat de derde generatie betreft; vele van hen zijn gedekt bij alternatieve verzekeringen of niet
gedekt.
In de duisternis te midden van de coronapandemie zijn de grenzen gesloten van veel van deze
landen, zoals bij Marokko het geval is. Hierbij is er veel wanhoop, desoriëntatie en onzekerheid
ontstaan gezien de dekking niet reikend genoeg is voor de uitvaartkosten in Nederland, die veel
hoger liggen. Berichten vanuit islamitisch uitvaartzorgen weergeven de barre realiteit waarbij
overledenen dagenlang in koelcellen wordt bewaard tot er meer duidelijk is of een budget is
ingezameld.
Islamitisch Noodfonds is tot stand gekomen om de overledenen in deze wanhopige tijden een
helpende hand te bieden en hen een waardige islamitische begrafenis te geven. We streven er naar
dat de nabestaanden niet kampen met financiële ramspoed. Dit middels collectieve donaties van de
moslimgemeenschap. Terwijl de kosten kunnen oplopen tot 8.500 euro en de familieleden vaak met
hun handen in het haar zitten, is er geen soortgelijk project bekend bij ons oprichten.
We staan voor financiële bijstand voor de nabestaanden die de kosten voor de islamitische uitvaart
niet kunnen dekken, of dit nou een gedeeltelijke vorm is van bijstand of de totale kosten (na
screening), waarbij we geen verschil maken in achtergronden. Of de persoon in kwestie deels
verzekerd is bij welke maatschappij dan ook of helemaal niet, we vullen het bedrag aan in hoeverre
het nodig is.
Naast het (deels) financieren van de uitvaartkosten, realiseren we eveneens de uitgraving van lijken
voor overplaatsing naar een eeuwige graf. Dit gezien de moslim verplicht is om zijn graf te laten
waarborgen zonder dat deze in de toekomst vernietigd wordt.
Tevens streven we naar het aankopen van perceel grond voor eeuwige begraafplaats zodat het
aanbod in dit kader groter wordt.
Na ons oprichten zijn er andere noodfondsen opgericht door derden. Echter positioneren wij ons als
uniek, gezien wij geen voorwaarden stellen zoals lidmaatschap bij bepaalde fondsen en organisaties.
Dat is dus onze unique selling point. Onze doelstellingen ambiëren een hoofddoel, namelijk: geen
financiële rampspoed voor de nabestaanden in het islamitisch begraven van hun dierbaren.

Doelstellingen
Onze organisatie beoogt drie doelstellingen:
Doelstelling: Bijstand uitvaart
Uitleg: Hulp voor overledenen in Nederland en België
Manier van realiseren: nabestaanden die het financiële vermogen niet hebben om hun
dierbaren te begraven wordt na screening financieel bijgestaan.
Doelstelling: Uitgravingen
Uitleg: Overledenen die verplaatst moeten worden naar een permanent graf
Manier van realiseren: nabestaanden kunnen zich aanmelden voor de uitgraving van
dierbaren voor overplaatsing naar een permanent graf in Almere, Nuenen, Bergen op Zoom
of Zuidlaren.
Doelstelling: Eeuwig graf
Uitleg: Aankopen van perceel grond voor islamitisch eeuwige begraafplaats
Manier van realiseren: allereerst dient er te worden onderzocht waar het mogelijk is om een
begraafplaats te kopen en of dit draagvlak heeft onder de moslimgemeenschap. Vervolgens
wordt deze middels crowdfunding gekocht.

De drie subdoelstellingen zijn de pilaren voor een groter goed: geen financiële rampspoed voor de
nabestaanden in het islamitisch begraven van hun dierbaren. Dit zowel onder de actuele
coronapandemie als daarbuiten wanneer dit voorbij is.
Beschrijving van het fond: Het inzamelen van geld om in tijden van nood (zoals pandemie/epidemie)
steun te bieden aan moslims in de Benelux die niet de middelen hebben om een uitvaart te
bekostigen conform de rituelen van de Islam, alsmede het realiseren van een noodzakelijke
betaalbare begraafplaats voor de moslimgemeenschap in de Benelux.

Termijn van beleidsplan
Dit beleidsplan is bedoeld voor het eerste jaar na de oprichting, daar waar de uitdagingen en
subdoelstellingen op later termijn kunnen worden ontwikkeld.

Strategie
Om deze doelstellingen te kunnen bereik is vermogen zeer belangrijk. We verwachten van de
islamitische gemeenschap donaties die in de islam ook wel sadaqah genoemd worden, wat een
elementair basisgoed is voor de moslim. Middels deze vorm van crowdfunding die we online
realiseren, hebben we een gezond buffer op het balans om onze activiteiten te kunnen uitvoeren.
Bij een aanmelding voor het dekken van de uitvaartkosten, vragen we bepaalde documenten op
zoals de afschrijvingen van de laatste drie maanden van de bankrekening, ter controle van de
financiële gesteldheid van de aanvrager. Vervolgens streven we ernaar om het bedrag binnen 24 uur
uit te keren, om de nabestaanden op dat vlak te ontzorgen.
Normaliter hanteren we een 50/50 norm, maar wanneer het overige deel niet ingezameld kan
worden door de nabestaanden, zullen we de kosten 100% dekken. Dit met oog op de achtergrond en
de samenstelling van de familie.
We hebben een onafhankelijke commissie dit deze beslissing maakt. Zoals zij eveneens het oordeel
vellen voor de uitgravingen en in de toekomst de aankoop van perceel grond.
Al deze activiteiten zullen gerealiseerd worden in Nederland en België voor de nabestaanden die een
islamitische begrafenis willen.

Huidige situatie
Terwijl we overdonderd werden met het coronavirus en de nood hoog was onder de nabestaanden,
gezien de grenzen met het land van herkomst gesloten werd, zijn we snel, maar strategisch opgericht
met een team van professionals. Gezien de actuele nood was de commitment van de
moslimgemeenschap hoog te noemen; in de eerste week van ons initiatief is er meer dan 200.000
euro ingezameld. Op dit moment telt de teller 226.595 euro en hebben we 7 projecten gerealiseerd
ter waarde van 33.460 euro.
We bestaan een aantal weken en de animo is erg hoog te noemen. We krijgen dagelijks
steunberichten en donaties binnen. We zitten momenteel goed op koers.

Activiteiten
De activiteiten van de organisatie bestaan uit het werven van donateurs, het waarborgen van zowel
outbound als inbound communicatie, het bijhouden van de administratie en de website en overleg
met de commissie voor beslissingen.
Onze sterke punten zijn de expertise van de vrijwilligers op het gebied van de uitvaart, terwijl onze
zwakke punt de leeftijd van onze organisatie is en de snelheid waarin het noodfonds gerealiseerd is.
Tot op heden verloopt alles vlekkenloos, maar we dienen ons te focussen op toekomstige
verassingen zodat we onze gezondheid kunnen behouden.

Organisatie
Naam: Islamitisch Noodfonds
KVK-nummer: 77753828
RSIN: 861127808
ANBI-STATUS: In aanvraag
Website: http://islamitisch-noodfonds.com/
Emailadres: info@islamitisch-noodfonds.com
Bestuursleden:
Voorzitter Naam Mdaouchi, Saïd
Geboortedatum 25-07-1962
Datum in functie 31-03-2020 (datum registratie: 31-03-2020)
Secretaris Baddaou, Morad
Geboortedatum 01-08-1979
Datum in functie 31-03-2020 (datum registratie: 31-03-2020)
Penningmeester Naam Kadi Ouahabi, Abdelhamid
Geboortedatum 11-03-1977
Datum in functie 31-03-2020 (datum registratie: 31-03-2020)
Naam Mdaouchi, Hamza
Geboortedatum 30-07-1992
Datum in functie 31-03-2020 (datum registratie: 31-03-2020)
Naam Rbahi, Hamza
Geboortedatum 31-03-1987
Datum in functie 31-03-2020 (datum registratie: 31-03-2020)

Financiën
Het vermogen van Islamitisch Noodfonds komt binnen middels donaties. Wat betreft de kosten:
naast de oprichting en de kosten van de website, zijn deze voorlopig nihil. Het vermogen wordt
gebruikt om de projecten te realiseren, namelijk de doelstellingen van Islamitisch Noodfonds:
bijstand uitvaart, uitgraving en het kopen van perceel grond voor islamitische begraafplaats.

Het werven van gelden
Ons initiatief wordt gerealiseerd op basis van donaties. Deze worden gedaan via onze social media
kanaal en partners zoals Stichting Najiba. Vervolgens wordt het weer gedeeld door de donateurs met
hun omgevingen.

