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1 Voorwoord 

Het Alevietisme 

Het Alevietisme is een islamitische stroming met een humanistische filosofie, waarbij de mens 
centraal staat. De Aleviten zoeken het “oneindige leven” in de mensheid zelf. Volgens hen is 
de mens het allerheiligste op de wereld. “De mens heeft alles in zijn eigen handen; de goed-
heid en de slechtheid zit in de mens zelf “. Zij zijn tegen de nationalistische en egocentristi-
sche visie, vinden dat alle mensen (volkeren) in de hele wereld elkaar broeders en zusters 
zijn. De zuiverheid, schoonheid en het humanitaire in de mens is de belangrijkste voorwaarde 
voor de eenheid en de onderlinge vriendschap. De Aleviten zoeken waarden van het leven, 
de oplossing en de ethiek in de mens, die het Alevietisme tot een heterodoxe levensbe-
schouwing maakt. 

 

Alevietisme in Nederland en Europa 

Naar schatting wonen er in Nederland tachtig duizend Aleviten, waarvan er ruim duizend in ’t 
Gooi en een derde ervan in Huizen. De Aleviten hebben een eigen interpretatie van de Islam 
en ze hebben hun eigen specifieke cultuur, filosofie en levenswijze. Veel Nederlanders weten 
weinig van het Alevitisme . Dit komt onder andere omdat de Aleviten zich een lange tijd niet 
hebben geprofileerd. Vanaf de jaren tachtig is echter hierin verandering gekomen. Er zijn 26 
Alevitische verenigingen opgericht en ruim 20 hiervan, zoals onze stichting zijn aangesloten 
bij de landelijke federatie ”Federatie van Alevitische Bektashitische Sociale en Culturele Ver-
enigingen” in Nederland (HAK-DER) en staat daarom mede in contact met Confederatie van 
Aleviten in Duitsland, Belgie, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Engeland, 
Sweden. De Confederatie bestaat uit 186 verenigingen verdeeld over 9 landen. 

 

Stichting Alevitische Cemevi ‘t Gooi 

De Stichting is opgericht op 7 december 2004 als een non-profit organisatie. 

Bij het realiseren van al zijn doelstellingen wordt er uitgegaan van een belangrijke Alevitische 
zuil, welke luidt:"Gij zult alle mensen met hetzelfde blik aanzien". Dit houdt in dat er in Alevie-
tisme geen onderscheid zal en mag worden gedaan qua herkomst, geloof, kleur en ras van 
andere mensen. Alle mensen zijn gelijk en dus moeten ze gelijk behandeld worden. De Stich-
ting zal te allen tijde samenwerken met democratische instellingen van welke afkomst ook en 
tegelijkertijd zich keren tegen alle soorten van extremisme op het gebied van geloof, ras en 
herkomst. 
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2 Visie en Doelstellingen 

De Stichting Alevitische Cemevi ’t Gooi wil, met zijn bestaan en aan de hand van haar gestel-
de doelstellingen, de verschillende groepen mensen in de Nederlandse samenleving, nader 
tot elkaar brengen, om zo tot een goed functionerend en elkaar accepterend/respecterend 
maatschappij te komen.  

 

 

De doelstellingen die de Stichting Alevitische Cemevi ‘t Gooi voor ogen heeft zijn als volgt ge-
formuleerd; 

 

 het doen voortleven van de Alevitische cultuur in Nederland; 

 het bevorderen en bewerkstelligen van communicatie tussen verschillende groepen 
mensen in de Nederlandse samenleving; 

 mensen die qua religie, geslacht en afkomst van elkaar verschillen de mogelijkheid bie-
den (faciliteren) om elkaar beter te leren kennen, om met elkaar, in de Nederlandse 
samenleving, beter te kunnen functioneren; 

 mensen (groepen), die van de samenleving zijn afgezonderd weer sociaal activeren; 

 het nastreven en kenbaar maken aan mensen dat zij individuen zijn die hun eigen vrije 
persoonlijkheid kunnen ontwikkelen; 

 bijdragen aan de integratie van allochtonen met autochtonen; 

 het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek en studies die de voortzetting van de 
Alevitische cultuur ten doel hebben; 

 de continue samenwerking met democratische instellingen van welke afkomst ook en 
tegelijkertijd zich keren tegen en bekritiseren van alle soorten van extremisme op het 
gebied van geloof, geslacht en afkomst; 

 het behandelen, het verder ontwikkelen en het bekend maken van de humanitaire, so-
ciale en de tolerante kanten van het Alevitisme; 

 de normen en waarden van de Nederlandse samenleving bewust en kenbaar bij jonge-
ren maken; 

 het bevorderen van Milieu bewust denken; 

 het onder de aandacht brengen van het laïcisme (secularisme); 

 het onder de aandacht brengen en naleven van de Helsinki universele verklaring van de 
rechten van de mens. 
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3 Situatie beschrijving 

3.1 Aanleiding 

Stichting Alevitische Cemevi ‘t Gooi heeft een groot aantal doelstellingen welke zij wil gaan 
realiseren. Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk te kijken naar de volgende onderdelen; 

- omvang en bereik van de Alevitische samenleving 

- de organisatie structuur 

- faciliteiten 

- financiën 

 

3.2 Omvang en bereik 

De reikwijdte van de Stichting Alevitische Cemevi ‘t Gooi heeft in eerste instantie betrekking 
op de Alevitische samenleving in de regio Huizen, Hilversum, Amersfoort, Utrecht en Amster-
dam. Hierbij gaat het om ± 800 families. Landelijk gezien wonen er in Nederland naar schat-
ting 80.000 Aleviten. Stichting Alevitische Cemevi ‘t Gooi heeft tevens samenwerkingsverban-
den met andere organisaties in voornoemde plaatsen en elders in het land. Tevens staan zij 
ook in direct contact met internationale organisaties.  

 

Stichting Alevitische Cemevi ’t Gooi is gevestigd op Bestevaer 2a te Huizen en is tevens de 
eigenaar van het gebouw. Naast het gebruik van de accommodatie door de Stichting Aleviti-
sche Cemevi ‘t Gooi, zal het ook door andere welzijn- en culturele organisaties gebruikt wor-
den. Op deze wijze wordt voorzien in de integratie tussen verschillende groeperingen met 
verschillende cultuur en geloofsovertuiging.  

 

Op deze wijze wordt een multifunctioneel centrum gecreëerd, waar verschillende groepen met 
verschillende activiteiten, elkaar beter leren kennen en waardoor voor de toekomst en nu een 
stabieler samenleving ontstaat. 

 

 

3.3 Organisatie structuur 

Stichting Alevitische Cemevi ‘t Gooi bestaat uit een bestuur, welke uit 9 bestuursleden be-
staat, en 8 commissies. 

 

Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Alevitische Cemevi ‘t Gooi wordt gevormd door vrijwilligers en 
heeft een coördinerende, beleidsbepalende, voorwaarde scheppende, stimulerende en waar 
nodig een initiërende rol. Bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 
een aantal ondersteunende bestuursleden. 
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Commisies 

De Stichting Alevitische Cemevi ‘t Gooi kent een aantal commissies. De commissies bestaan 
voornamelijk uit minimaal één bestuurslid en eventueel bijgestaan door één of meerdere vrij-
williger(s). 

De commissies zijn; 

 Jongerencommissie 
Organiseren van activiteiten door en voor jongeren (excursies, sportevenementen e.d.). 
Ook het organiseren van activiteiten op moeder- en vaderdag voor de ouders/gezinnen 
behoort tot de taken van de jongerencommissie. 

 Vrouwencommissie 
De vrouwencommissie tracht de sociaaleconomische positie van vrouwen te versterken 
(emancipatie) middels bijeenkomsten waarbij voorlichting en delen van ervaringen cen-
traal staan. 

 Ouderencommissie 
Organiseren van activiteiten voor 65+ (bijeenkomsten, voorlichting e.d.). Ook het organi-
seren van activiteiten om ouderen uit hun isolement te halen en hun meer deel te laten 
nemen in de samenleving. 

 Onderwijscommissie 
Verzorgt huiswerkbegeleiding, computer cursussen, voorlichting vak en/of school keuze, 
Nederlandse taallessen voor mensen met achterstand en Turkse taallessen. 

 ICT commissie 
De ICT commissie organiseert en geeft cursussen, en is tevens verantwoordelijk voor het 
beheer van hardware (computers, printers, fax, telefonie etc.) en software. 

 Publiek relations / werving van donaties en leden 
Zij zijn verantwoordelijk voor alle PR gerelateerde activiteiten (publiciteitscampagnes, ad-
vertentiecampagnes, brochures en nieuwsbrieven, houden van presentaties etc.) 

 Sociale en culturele activiteitencommissie 
Is verantwoordelijk voor de organisatie van excursies, congressen, muzikale evenemen-
ten, muziek- en danscursussen, en andere culturele en/of religieuze bijeenkomsten (zoals 
een gezamenlijke Asure en/of Nevroz-dag).  

 Cem- commissie 
Verzorgt een Cem (eeuwenoude Alevitische sociaalliturgische bijeenkomst). 
Er wordt, minimaal twee keer en maximaal vier keer per jaar, door de Stichting een Cem 
georganiseerd.  

 

3.4 Faciliteiten 

Stichting Alevitische Cemevi ’t Gooi heeft de beschikking over een accommodatie, waar gro-
tendeels haar activiteiten plaats vinden. In het gebouw zijn er 2 multifunctionele ruimten, een 
vergader/cursus ruimte en een kantoorruimte. 

 

3.5 Financiën 

Inkomsten van de stichting bestaan uit: 

- donaties/schenkingen (particulier/zakelijk) 

- subsidies/fondsen/schenkingen 

- opbrengsten uit activiteiten 

- opbrengsten uit exploitatie bar/lunchroom 

- opbrengsten uit verhuur van ruimten 
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4 Beleidsplan 2013 - 2018 

In dit beleidsplan willen wij kijken naar de komende 4 jaar. Binnen deze termijn van 4 jaar wil-
len wij de hierna te noemen onderdelen en de daarbij behorende werkzaamheden/ acties uit-
voeren. Dit omdat wij als organisatie een vrijwilligers en non-profit organisatie zijn, zijn wij on-
derhevig aan personele veranderingen bij bestuurders (om de 4 jaar). 

 

Wij zullen hierna onze doelstellingen aangeven, ten aanzien van: 

- organisatie 

- faciliteiten 

- activiteitenkalender 

- financiën 

 

4.1 Organisatie 

Wij willen dat de huidige organisatie uitgroeit tot een professioneel, capabel en daadkrachtige 
organisatie. Dit kunnen wij bereiken door mensen aan te trekken met de juiste kennis en 
vaardigheden of bestaand personeel op te leiden. Daarnaast is het nodig om junioren mee te 
laten lopen naast de senioren, om zo kennis en kunde over te dragen. 

 

Bestuur  

Huidige bestuur bestaat voornamelijk uit senioren. Voorgenomen is dat ieder bestuurslid mi-
nimaal 1 junior opleid. Wanneer een junior voldoende is opgeleid zal hij of zij als plaatsver-
vangend bestuurslid optreden. Na minimaal 1 jaar, als plaatsvervangend bestuurslid te zijn 
geweest, kan hij of zij als volwaardige bestuurslid worden aangenomen. 

 

Commissies 

Bij de commissies hebben wij vooral te maken met mensen die vrijwilligers werk willen en 
kunnen doen. Binnen de kaders van de doelstellingen, hebben de commissies de vrijheid om, 
ten aanzien van hun activiteiten, hun beleid te maken of aan te passen. Natuurlijk met de 
goedkeuring van het bestuur. Samenwerking met andere (culturele) organisaties vormt daarbij 
een mogelijkheid. Dwarsverbindingen met deze en andere gemeenschappen en groeperingen 
vergroot de wederzijdse collectiviteit en komt het multiculturele karakter van de Nederlandse 
samenleving ten goede. 

 

Huidige commissies bestaan uit één bestuurslid en één of meerdere vrijwilligers. 

Wij willen de aantal vrijwilligers per commissie van minimaal één naar minimaal drie vrijwilli-
gers brengen waarvan één junior die als assistent mee loopt. 

 

4.2 Faciliteiten 

Huidige faciliteiten zijn als volgt onderverdeeld: 

- gebouw ruimten 

- audiovisuele faciliteiten 

- ICT faciliteiten 
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Gebouw ruimten 

- Multifunctionele bijeenkomstruimte op de begane grond heeft geluidabsorberende voor-
zieningen nodig. De ruimte heeft een zeer hinderlijke nagalm. Dit ontstaat wanneer het 
druk is. Hierdoor is het niet mogelijk om een fatsoenlijk gesprek te voeren. 

- Multifunctionele bijeenkomstruimte op de 1e verdieping heeft luchtbehandelinginstallatie 
nodig. Wanneer het in de ruimte druk wordt, is de natuurlijke ventilatie niet meer vol-
doende. 

- Vergader/cursus ruimte moet aan weerszijden een dakkapel hebben om er fatsoenlijk te 
kunnen verblijven. 

 

Audiovisuele faciliteiten 

- alle drie de ruimten moeten worden voorzien van geluidsinstallatie en projectie appara-
tuur (Beamer, projectie- en of TV schermen). De huidige installaties voldoen niet meer 
of werken niet. 

 

ICT faciliteiten 

- er moet een vrij toegankelijk WIFI komen voor toegang op internet 

- er moet een website opgezet worden 

- er moet een goed en betrouwbaar relatiebeheer systeem worden opgezet 

- voor het administratief werkzaamheden moet er een laptop en een netwerk opslagsys-
teem komen. 

 

4.3 Activiteitenkalender 

De activiteiten van de Stichting Alevitische Cemevi ’t Gooi worden als volgt onderverdeeld: 

- Internationale activiteiten 

- Landelijke activiteiten 

- Regionale activiteiten 

 

Internationale activiteiten 

- bijeenkomst culturele en religieuze verscheidenheid (samen met verschillende interna-
tionale maatschappelijke organisaties). 

- bijeenkomst jongeren (thema verschilt ieder jaar). 

- bijeenkomst vrouwen (thema verschilt ieder jaar). 

- CEM religieus en cultureel bijeenkomst (als hoofd thema Alevitisme). 

 

Landelijke activiteiten 

- bijeenkomst culturele en religieuze verscheidenheid (samen met verschillende landelij-
ke maatschappelijke organisaties). 

- herdenkingsbijeenkomsten (Sivas, Nationale Dodenherdenking etc.). 

- CEM religieus bijeenkomst (1 x per jaar). 

- bijeenkomsten voor kunst en cultuur (muziek, dans, beeldende kunst etc.). 

- benefitte activiteiten (concerten, voorstellingen, symposia etc.). 
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Regionale activiteiten 

- bijeenkomst culturele en religieuze verscheidenheid (samen met verschillende regiona-
le maatschappelijke organisaties). 

- herdenkingsbijeenkomsten (Sivas, Nationale Dodenherdenking etc.). 

- CEM religieus bijeenkomst (4x per jaar). 

- kunst en cultuur 8x per jaar (muziek, dans, beeldende kunst etc.). 

- voorlichtingsavonden 10x per jaar (schoolkeuze, vakkeuze, opvoeden kinderen etc.). 

- voorlichting omgang met ouderen (65+) her activering in de samenleving. 

- Nederlandse taal lessen voor mensen met achterstand. 

- Turkse taal lessen. 

- Cito training/voorbereiding. 

- EHBO cursus. 

- cursus spelen van snaar instrument (SAZ). 

- sociaal actieve bijeenkomsten voor ouderen (65+). 

- bingo avonden voor jong en oud. 

- sinterklaas en Turkse kinderfeest. 

- boek besprekingsavonden. 

- voorlichting bijeenkomst maatschappelijk actuele onderwerpen. 

- voorlichting bijeenkomst voor huiselijk- en eer geweld. 

- informatie avonden (belastingen, verzekeringen etc.). 

- vasten en bezinning (gedurende 12 dagen achter elkaar per jaar). 

 

4.4 Financiën 

Om de kosten van de facilitaire voorzieningen en de te ontplooien activiteiten te kunnen dek-
ken, zullen wij opbrengsten genereren uit opbrengstensoorten: 

- donaties/schenkingen (particulier/zakelijk) 

- subsidies/fondsen/schenkingen 

- opbrengsten uit activiteiten 

- opbrengsten uit exploitatie bar/lunchroom 

- opbrengsten uit verhuur van ruimten 

 

Donaties Particulier 

Op dit moment zijn er ± 65  vaste donateurs en ± 20 variabele donateurs. De potentieel is 
echter veel meer, dus hieraan moet gewerkt worden, er moet een campagne komen waardoor 
wij meerdere vaste donateurs gaan krijgen (actie een donateurs sponsoring campagne opzet-
ten). 

 

Donaties Zakelijk 

Zoveel mogelijk landelijke activiteiten door bedrijven laten sponsoren. 

Dit is tot op heden redelijk gebeurd, maar het moet beter (actie een sponsoring campagne 
opzetten). 
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Subsidies / Fondsen 

Tot op heden hebben wij geen inkomsten uit subsidies en of fondsen gegenereerd. 

Het is nu wel de bedoeling om maatschappelijk/culturele activiteiten door subsidies en of 
fondsen te sponsoren (actie onderzoek doen naar mogelijkheden). 

 

Opbrengsten uit activiteiten 

Zoals wij op de activiteiten kalender hebben weergegeven, kunnen wij door een aantal activi-
teiten meerdere keren houden waardoor wij meer opbrengsten kunnen genereren. 

 

Opbrengsten van bar/lunchroom 

De bar/lunchroom meerdere uren per week openstellen en variatie met activiteiten verzorgen. 
Hierdoor komen er meer bezoekers en kunnen wij meer opbrengsten genereren. 

 

Opbrengsten uit verhuur van ruimten 

Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om, naast het verhuren van ruimte en het faciliteren 
bij vergaderingen en bijeenkomsten voor verenigingen, stichtingen en particulieren, ruimte te 
verhuren aan bedrijven voor vergaderingen en bijeenkomsten.  
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5 Exploitatie 2011-2012 en prognose 2013 

Exploitatie
01 jan 2011 31 dec 2011 01 jan 2012 31 dec 2012 01 jan 2013 31 dec 2013 01 jan 2014

restschuld
hypotheek 283.992,00 275.988,00 267.984,00 259.980,00

Totaal 13.124,68 18.904,09 18.904,09 7.333,07 7.333,07 3.684,84 3.684,84

Inkomsten
Subsidies/Fondsen
Vaste Donaties 22.800,00 21.700,00 22.300,00
Regionale Activiteiten

Regulier 15.350,75 7.635,35 12.500,00
Niet regulier 7.845,30 5.328,80 4.500,00

Landelijke Actieviteiten
Regulier 7.380,60 2.347,20 4.000,00
Niet regulier 5.510,00 1.475,00 15.000,00

Kantine 1.865,93 1.525,50 1.500,00
Overige donaties 1.533,30 767,30 750,00
Huuropbrengsten 1.324,00 975,86 1.500,00
Diverse baten 160,97 175,00 300,00

Subtotaal 63.770,85 41.930,01 62.350,00

Uıtgaven
Vast

CAI/Telefoon/Internet 883,50 883,50
Gas water electra 1.465,39 2.012,99 2.012,99
Verzekeringen 319,15 1.169,09 1.169,09
Beveiliging 519,05 519,05
Bank 96,92 80,80 80,80
Contributie(s) 600,00 600,00 600,00
Hypotheek Rente 26.094,48 17.641,35 17.133,10
Hypotheek Aflossing 8.004,00 8.004,00 8.004,00
Schoonmaak en onderhoud 200,00 2.400,00 2.400,00

Variabel
Algemeen 275,16 359,36 300,00
Administratie 300,00 300,00
Kantine 745,40 595,70 595,70
Reklame 275,00 150,00 150,00
Vergader 360,00 320,00 150,00
Bestuur 1.265,00 1.170,00 1.200,00
Gebouw kosten 102,34 7.561,40 5.000,00
Notaris 880,60

Actieviteiten
Regionale Activiteiten

Regulier 8.530,15 4.242,34 10.000,00
Niet regulier 3.247,60 2.376,15 3.500,00

Landelijke Actieviteiten
Regulier 3.764,55 1.845,30 3.500,00
Niet regulier 1.765,70 1.270,00 8.500,00

Subtotaal 57.991,44 53.501,03 65.998,23

Winst / Verlies 5.779,41 -11.571,02 -3.648,23 

Totaal 18.904,09 7.333,07 3.684,84

P r o g n o s eW e r k e l i j k
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6 Jaarrekening 2011 

De balans geeft de bezittingen en schulden weer van de stichting op het moment dat deze ba-
lans is opgemaakt. Per Saldo volgt hieruit ook het vermogen van de stichting op genoemde 
datum. 

 

 

BALANS (2011)

 Gebouw 300.000,00 Eigen vermogen 46.912,09

Inventaris 12.000,00 Hypothecaire lening 283.992,00

 Liquide middelen 18.904,09

Totaal 330.904,09 330.904,09

Omzet   
Donaties 22.800,00
Activiteiten 36.086,65
Overige 4.884,20

Totaal omzet 63.770,85

Kosten
Vast 36.779,94
Variabel 3.903,50
Activiteiten 17.308,00

Totaal kosten 57.991,44

Resultaat 5.779,41

Activa Pasiva

WINST EN VERLIESREKENING (2011)
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7 Jaarrekening 2012 

De balans geeft de bezittingen en schulden weer van de stichting op het moment dat deze ba-
lans is opgemaakt. Per Saldo volgt hieruit ook het vermogen van de stichting op genoemde 
datum. 

 

 

BALANS (2012)

Gebouw 300.000,00 Eigen vermogen 41.595,07

Inventaris 10.250,00 Hypothecaire lening 275.988,00

Liquide middelen 7.333,07

Totaal 317.583,07 317.583,07

Omzet   
Donaties 21.700,00
Activiteiten 16.786,35
Overige 3.443,66

Totaal omzet 41.930,01

Kosten
Vast 33.310,78
Variabel 10.456,46
Activiteiten 9.733,79

Totaal kosten 53.501,03

Resultaat -11.571,02 

WINST EN VERLIESREKENING (2012)

Activa Pasiva

 
 


