Stichtig Milli Görüş Amersfoort Rahman

Jaarverslag 2015/2016

Voorwoord
Voor 2016

Voor u ligt het jaarverslag van het seizoen 2015/2016. Het is in alle opzichten een
dynamisch seizoen geweest voor St. Milli Görüş Amersfoort Rahman, ook wel stichting
Rahman genoemd in de volksmond.
St. Rahman is een sociaal religieuze organisatie die in de wijk Schuilenburg en de stad
Amersfoort een belangrijke positie inneemt in de maatschappij en die midden in de
samenleving staat. Deze organisatie heeft als doelstelling het bevorderen van de
emancipatie van haar achterban en het behartigen van hun belangen. Om deze
doelstellingen te bereiken, organiseert deze organisatie verschillende soorten sociale,
culturele, educatieve activiteiten voor verschillende doelgroepen.
De periode tussen april 2015 tot en met medio 2016 stond voor onze organisatie in het
teken van een enorme verbouwing. Het gebouw dat ruim 40 jaar oud was, is volledig
gesloopt en opnieuw gebouwd in een geheel eigentijdse uitstraling. Met deze
vernieuwing van het pand is het een aanwinst geworden voor de wijk en de
gemeenschap.

Vanaf 2016

Vanaf juni 2014 is de heer Mustafa Hamurcu aan het roer als algemene voorzitter. Ook
is in de afgelopen verslagperiode nieuwe voorzitters benoemd bij de dames en de jonge
damesafdeling, namelijk mevrouw Hilal Mahmutogullarie en resp. mevrouw Zehra
Solmaz. Zij hebben hun eigen besturen samengesteld en onder leiding van de algemene
voorzitter is een nieuwe frisse wind gaan waaien binnen de organisatie.
Ook heeft onze organisatie in de afgelopen periode helaas minder leuke ervaringen
mee mogen maken. De landelijke trend van islamofobie en anti-islam activiteiten heeft
zich vertaald in diverse negatieve vormen van bedreigingen. Desondanks houden wij
vast aan onze bestaande koers waarin wij met onze achterban graag deel uitmaken van
de samenleving. Hiervoor hebben wij de volgende uitgangspunten : Acceptatie,
Emancipatie en Participatie.
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Onze koers
ACCEPTATIE
Een bevestiging van de eigen creatieve identiteit is een dynamisch proces, waarbij onze gemeenschap niet tussen maar in twee culturen
leeft, en gedurende het proces een nieuwe identiteit creëert om van daaruit voor zichzelf en voor de samenleving op te komen.
Assimilatie wijzen wij absoluut af en willen met onze eigen identiteit geaccepteerd worden zoals elke burger in de samenleving. Hierbij is
het vanzelfsprekend dat elk individu rechten en plichten heeft. Men dient te leven naar de regels en wetten van de samenleving, plichten
na komen en gebruik maken van de rechten die er gelden voor de burger. Tegelijkertijd willen we geaccepteerd worden met onze religie,
waarden, normen en levenswijze binnen de kaders van de toegestane wet- en regelgeving.

EMANCIPEREN
Voor een volwaardig burgerschap is het niet voldoende lid van de samenleving te zijn. Emancipatie is het proces om je eigen positie in de
samenleving op te eisen, je positie te bepalen ten opzichte van je eigen achtergrond en van de rest van de samenleving, inclusief de
heersende cultuur en andere minderhedenculturen. Onderdeel van het emancipatieproces is de erkenning van de culturele eigenheid en
respect voor minderheden binnen en buiten de eigen kring. Een moderne en respectvolle visie op de ontwikkeling van de religieuze
beleving in Nederland maakt deel uit van dit proces. Identiteit komt je niet aangewaaid, van onze organisatie kan een actieve opstelling op
het gebied van identiteitsvorming worden verwacht. De gezamenlijke én afzonderlijke emancipatie van specifieke groepen binnen onze
achterban wordt in verschillende activiteiten vertaald.

PARTICIPEREN
Burgerschap betekent meer dan opkomen voor jezelf, het betekent tevens jezelf dienstbaar te maken aan de samenleving. We doen dat
vanuit de overtuiging dat wij een positieve bijdrage hebben te leveren aan de Nederlandse samenleving. Dit betekent een actieve
opstelling in ouderraden, maatschappelijke organisaties, buurtorganisaties en politieke partijen. Participeren betekent ook een actief
beleid van het smeden van banden tussen de eigen organisatie en de omgeving. Voorlichting, debat, gezamenlijke activiteiten en scholing
horen bij dit thema.
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Organisatie
Organisatiestructuur
Stichting Rahman heeft een algemeen bestuur dat verantwoordelijk is voor
het reilen en zeilen van de organisatie. Om de uitgangspunten en de
doelstellingen van onze organisatie verder vorm te geven is er voor
gekozen om onder de koepel van de stichting Rahman de volgende
afdelingen te organiseren:
- Damesafdeling (Tugra),
- Jongerenafdeling (MGT-WBV),
- Jonge-damesafdeling (Tugra jongeren)
Deze afzonderlijke afdelingen hebben ieder hun eigen bestuur en richten
zich op specifieke doelgroep waar zij slagvaardig kunnen inspelen op de
vraag/behoefte enerzijds en anderzijds de het vertalen onze
uitgangspunten en doelstellingen in verschillende activiteiten.

Deze organisatiestructuur maakt het mogelijk dat de activiteiten goed op
elkaar worden afgestemd en tegelijkertijd vanuit het algemeen bestuur
goed gecoördineerd wordt. De activiteiten van onze organisatie kunnen
onderverdeeld worden in sociaal, cultureel, educatief en religieuze
activiteiten. Deze variëren van dagbesteding ter activering van
huisvrouwen naar ondersteuning voor huiswerk en cito-trainingen tot en
met sportieve toernooien. Tegelijkertijd wordt onder de noemer van
sociale activiteiten de minderbedeelden en behoeftigen niet uit het oog
verloren. Met name de laatste jaren zijn de vluchtelingen een belangrijke
doelgroep waar wij de nodige steun aan verlenen.
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Activiteiten (1)
Algemeen bestuur
Het algemeen bestuur van de Stichting Rahman heeft de bevoegdheid en
verantwoordelijkheid voor het beheer & onderhoud van het gebouw en daarnaast het
faciliteren van de sociaal, culturele, educatieve en religieuze activiteiten die worden
georganiseerd. In de afgelopen periode was de grootste uitdaging en de taak van het
algemeen bestuur om de verbouwing van het pand tot een succes te maken. Hiervoor
heeft zij zorg gedragen voor de nodige financiën door middel van donaties achterban
en opdrachtgeverschap vervult voor de werkzaamheden. Tevens heeft het bestuur
vrijwilligers gemobiliseerd die zich hebben ingezet tijdens de verbouwing en tenslotte
heeft op 7 oktober 2016 de feestelijke opening van de verbouwing plaatsgevonden.

Daarnaast is de stichting vertegenwoordigd in diverse overlegorganen binnen de
gemeente en neemt deel in diverse platforms. Een aantal voorbeelden hiervan zijn
onder andere;
• Platform voor religie en levensbeschouwingen
• Bondgenotenoverleg gemeente Amersfoort
• Klankbord voor diversiteitsvraagstukken
• Belangenbehartiging achterban
• Betrokkenheid bij het tot stand komen van wijkplannen
• Samenwerking met wijkteam Schuilenburg, vrije school en andere organisaties
• Etc. etc.
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Activiteiten (2)
Jongerenafdeling
De jongerenafdeling richt zich met haar activiteiten op de jongeren tussen ca. 10 t/m 23
jaar. Ondanks het feit dat inmiddels sprake is van de derde en zelfs vierde generatie van
de gemeenschap, is nog steeds sprake van het probleem ‘ tussen wal en schip geraken’
van jongeren. De oorzaak hiervan is met name de jongeren ‘thuis’ en ‘buitenshuis’ te
maken hebben met verschillende culturen. Deze jongeren dienen eveneens weerbaar te
zijn tegen de ‘gevaren’ die op de loer liggen.
Met de verharding en de toenemende spanning in de maatschappij dienen zij hun
weerbaarheid te versterken. De jongerenafdeling heeft een eigen jongerenruimte tot hun
beschikking die bijna dagelijks toegankelijk is. Met deze ruimte bieden zij de jongeren de
mogelijkheid voor jongeren uit de wijk hier terecht te kunnen in plaats van rondhangen in
de wijk.
Hieronder enkele voorbeelden van hun activiteiten:

• Huiswerkbegeleiding en cito-toets trainingen
• Verzorgen van lezingen en seminars
• Verzorgen van bijeenkomsten voor jongeren
(onderwerpen zoals: bewustwording, weerbaarheid, identiteit, etc.)
• Organiseren van recreatieve en sportieve activiteiten
• Organiseren van excursies (kennis en bewustwording)
• Optreden als begeleiders voor jongeren
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Activiteiten (3)
Damesafdeling
De damesafdeling speelt een essentiële rol binnen onze organisatie omdat zij de
‘moeilijke doelgroep’ weet te bereiken en activiteiten hiervoor weet te organiseren.
Deze afdeling richt zich met haar activiteiten op de vrouwen vanaf 23 jaar en hun
gezinnen.
Deze afdeling tracht enerzijds de niet actieve (huis)vrouwen te activeren en anderzijds
voor de emancipatie van deze doelgroep. Er worden dagbestedingsactiviteiten,
workshops, lezingen, taallessen, etc. georganiseerd. Daarnaast worden de huisvrouwen
ondersteund met het verzorgen van administratieve zaken die zij zelf niet kunnen doen
(formulieren invullen, aanvragen doen, etc.).
Ook in de begeleiding van opvoeding neemt de damesafdeling haar
verantwoordelijkheid. Er worden opvoedtrainingen en seminars hierover
georganiseerd. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met de professionele instanties.
Voor de kinderen van 4 t/m 6 jaar worden wekelijks spel- en leerdagen georganiseerd
om zodoende deze kinderen extra te ondersteunen in hun sociale vaardigheden.
Hieronder een aantal voorbeelden van de verschillende activiteiten
- Gelegenheidsbezoeken alleenstaande vrouwen
- Dagbestedingsactiviteiten
- Knutselbijeenkomsten
- Voorlichtings- en informatieavonden
- Training en cursussen bewustwording
- Opvoedtrainingen
- Vaardigheidstraining
- Activiteiten tbv goede doelen
Milli Gorus Amersfoort • Juliëttestraat 44 3816 RC Amersfoort • Tel: +31 (0) 33-472 41 61
www.milligorusamersfoort.nl • info@milligorusamersfoort.nl

Activiteiten (4)
Jonge-damesafdeling
De jonge damesafdeling richt zich met haar activiteiten op de jonge meiden tot
23 jaar. Met haar activiteiten tracht zij het zelfbewustzijn te stimuleren en hun
weerbaarheid te vergroten. Er worden activiteiten georganiseerd waarbij deze
kwetsbare doelgroep zich verder kunnen ontwikkelen en ontplooien zodat ze in
het maatschappelijk leven veel sterker staan.
De activiteiten variëren van sociale, educatieve tot recreatieve en sportieve
activiteiten. Met lezingen, seminars, bijeenkomsten en excursies wordt getracht
de jonge meiden voldoende te equiperen zodat zij sterk in hun schoenen kunnen
staan en te emanciperen. Deze doelgroep zijn de moeders van morgen die voor
een groot deel verantwoordelijk zullen zijn voor de opvoeding van de nieuwe
generatie.

Enkele voorbeelden van de activiteiten:
Training deskundigheidsbevordering
Lezingen en bijeenkomsten bewustwording
Lezingen en bijeenkomsten vergroten weerbaarheid
Ondersteuning voor school lessen
Bieden van stagemogelijkheden
Het verzorgen van excursies
Het organiseren van iftarmaaltijden
Campagne ‘Hallo, ik ben moslim’ (het uitdelen van rozen in de binnenstad van
Amersfoort en aangaan van dialoog)
Etc. etc.
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Tot slot

Zoals ook in de inleiding staat vermeld, doet Stichting Milli Görüs
Rahman Amersfoort er alles aan om haar achterban mee te krijgen in
het proces van emancipatie en burgerschap. Emancipatie en
participatie van de achterban in de samenleving wordt gestimuleerd
met alle mogelijke projecten en activiteiten.

Deze koers zal ook in de toekomst worden voortgezet. Immers, wij
willen graag dat onze achterban; mannen, vrouwen, jongeren,
allemaal zodanig geëquipeerd zijn zodat ze participatie en prestatie
vanzelfsprekend zullen vinden. Het uiteindelijke doel is een
volwaardige burgerschap. Om dit te kunnen bereiken spelen onze
bestuurders een zeer grote rol. Daarom blijft het noodzakelijk om de
bestuurders en vrijwilligers binnen onze afdelingen continu te trainen
en te equiperen. Het regelmatig organiseren van trainingen,
deskundigheid bevorderende activiteiten, bijeenkomsten, seminars,
lezingen, etc.
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Contactgegevens
Stichting Milli Görüs Amersfoort Rahman
Juliettestraat 44
3816 RC AMERSFOORT
Tel:033-4724161
www.milligorusamersfoort.nl
Info@milligorusametrsfoort.nl

KvK: 41188879
Bank: NL90 INGB0004954712
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