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Voorwoord 



In 1987 hebben enkele vastberaden  Islamitische immigranten van Turkse komaf invulling durven geven aan 

hun verantwoordelijkheid als Moslim. Hun devotie en plichtsbesef hebben hen ertoe gebracht om grote 

opofferingen te plegen om de islamitische stichting Nederland, Yavuz Sultan Selim Zwijndrecht  op te 

richten en later ook een eigen moskee te stichten. Geld noch moeite hebben zij gespaard om gestalte te 

geven aan hun missie. In 1987 was hun primaire uitdaging een basis te vormen voor de Moslims hier in 

Nederland. Nu, 23 jaar later, staan we voor nieuwe 

uitdagingen. De Islam staat nu vaak in een negatief daglicht. Onze moslimbroeders en –zusters verkeren 

soms ook in twijfel, balanceren tussen twee werelden, voeren discussies onderling en moeten regelmatig ook 

in discussie treden met hun omgeving. We moeten dus op drie fronten in 

dialoog treden. Enerzijds met onze moslimbroeders en -zusters om met hen onze eigen opvattingen, houding 

en verantwoordelijkheden te bespreken. Anderzijds met andere moslimbroeders over de betekenis van de 

Islam en onze bijdrage aan de beeldvorming over de Islam en moslims bij niet-moslims en tenslotte op het 

derde front met de rest van de samenleving over wat Islam precies is, ontdaan van cultuurelementen en 

misvattingen over belijders van de Islam. 

 

 

Integratie kan je bevorderen door over de inhoud te praten: met elkaar eerst zelf begrijpen wat Islam is en 

wat het betekent onder bepaalde omstandigheden. Met eigen moslimbroeders en -zusters hierover praten, 

zoals over wat cultuur is en wat de Islam is als leerstelling. Als wij het 

zelf goed begrijpen, dan pas kunnen we het ook aan onze omgeving goed uitleggen. Elkaar beter begrijpen 

is de eerste stap in de goede richting van integratie. Daar spelen wij moslims een belangrijke rol in. Daar 

hebben wij ook de politiek voor nodig om ons de ruimte en mogelijkheden 

te geven en maatschappelijke organisaties om met ons aan de integratie te werken, maar de hoofdrol ligt bij 

ons. 

 

Daarnaast wordt integratie bevorderd door een positieve beeldvorming. Beeldvorming kan vorm krijgen 

ongeacht de kwaliteit van de inhoud. Bij de beeldvorming zijn wij betrokken, maar hierin spelen politiek en 

media een veel belangrijkere rol. Daarom willen wij graag met hen in gesprek over wat wij verkeerd doen in 

onze public relations en wat wij van hen verwachten. 

 

Conclusie: integratie zal worden bevorderd door een positieve benadering van elkaar in de driehoek 

moslims – politiek – media, een benadering gericht op het goed begrijpen van elkaar en om elkaar in het 

positieve te stimuleren. 

Eén ding staat vast: er is geen sprake van wij en zij of van zij en wij. De moslims zullen hier blijven, de niet-

moslims ook. Nederland is een fijn land om te wonen. Wij hebben er net zoveel belang bij als de andere 16 

miljoen inwoners dat Nederland zo blijft; tolerant, veilig, sociaal en 

welvarend. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Organisatie 



 

Bestuur 

Abdullah Saar ……………    Voorzitter  tel. Nr .06-46913486................... 

 

Nahsen Topuz……………….   Secretaris   tel. Nr 06-28902196………….. 

 

Suleyman Kocak …..    Penningmeester  tel. Nr 06-50909933……………… 

 

 

en eventueel 

 

Tahir Saar………………………….  Plv. Penningmeester  tel nr 06-86274615………………. 

 

Ibrahim Karaca…………………….  Plv. Secretaris   tel nr 06-48279296……………… 

 

 

 

Adviseur van het bestuur 

 

R. de Winter        tel nr 078-6299033 

 

…………………….       Tel nr …………….  

 

 

 

Imaams 

Huseyin Karahan   ........... (Imaam)      tel. Nr 06-87552130………… 

 

………………………….. (Naib Imaam)     tel nr……………………….  

 

 

 

 

Raad van Advies 

...........................................       tel. Nr……………………… 

 

…………………………..        tel nr……………………….  

 

 

 

Commissie Welzijn : 
...........................................       tel. Nr……………………… 

 

…………………………..        tel nr……………………….  

 

 

 

 
Doel van Yavuz Sultan Selim 



 
Het doel van de stichting is vastgelegd in de statuten (art 2): 

•  het beheren en exploiteren van gebouwen, die worden gebruikt voor sociale, culturele en religieuze 

activiteiten 

• het verstrekken van religieuze, culturele en sociale diensten en het bieden van hulp aan islamieten, 

die een bij de stichting in beheer zijnde moskee en sociaal-culturele ruimte bezoeken.  

• de verkoop aan bezoekers van de moskee en sociaal-culturele ruimte van levensmiddelen, kranten, 

tijdschriften en boeken. 

• het in standhouden en creëren van mogelijkheden voor de in Zwijndrecht verblijvende islamieten om 

te kunnen voldoen aan hun godsdienstige plichten 

• het bevorderen van het welzijnsklimaat van de Turks-Islamitische gemeenschap in Zwijndrecht en 

het geven en steunen van islamitisch onderwijs aan geïnteresseerden  

• het verstrekken van culturele en sociale diensten en het bieden van hulp aan in Zwijndrecht wonende 

islamieten  

•  het (doen) organiseren van sociale, culturele en sportieve evenementen en het deelnemen aan 

dergelijke evenementen 

•  het bevorderen van de emancipatie van de Turks-Islamitische vrouwen in de gemeente Zwijndrecht. 

•  de stichting beoogt niet het maken van winst 

 

 
 

Fondsenwerving van Stichting Yavuz Sultan Selim 
De wijze van werving van gelden van de stichting is vastgelegd in de statuten (art 3): 

•  subsidies en uitkeringen van de overheid 

•  donaties 

•  giften, legaten en erfstellingen 

•  alle andere wettig verkregen baten 

 

 

Fonds- en vermogensbeheer Stichting Yavuz Sultan Selim 
De wijze van beheer van gelden van de stichting is vastgelegd in de statuten (art.5) 

•  het bestuur heeft het beheer en de beschikking over het vermogen van de stichting en bepaalt het 

beleid 

•  het bestuur is bevoegd tot het kopen, vervreemden of bewaren van registergoederen en van 

overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich 

voor derden sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, mits 

met toestemming van de in artikel 4 lid 2 genoemde stichting 

 

 

Uitgaven van fondsen en vermogen Stichting Yavuz Sultan Selim 
De wijze van uitgaven van gelden is als volgt: 
•  ondersteunen van mensen in nood d.m.v. giften 

•  het ondersteunen van andere goede doel instellingen en moskeen 
• het onderhouden van de moskee, culturele en sociale ruimte 

• het organiseren van culture, religieuze en sociale activiteiten 

 

 

 
 



Beleidspunten 2016-2018 
Het beleid in de komende periode zal gebaseerd zijn op 3 punten. 

 

-  Islam (onderwijs, religieuze zaken) 

-  Welzijn 

-  Sociaal 

 

 

1. Islam 

Verdieping van kennis over de islam en de overdracht daarvan d.m.v.: 

-  Cursussen 

-  Lezingen 

-  Discussies 

-  Publicaties 

 

 

2. Welzijn 

Vergroten van de saamhorigheid en de betrokkenheid. Het delen van lief en leed door: 

-  Bezoeken aan zieken en bejaarden 

-  Bezoeken aan ziekenhuizen  etc. 

-  Beschikbaar stellen van de sociaal-culturele ruimte 

 

 

3. Sociaal 

Vergroten van de saamhorigheid en de betrokkenheid door sociale activiteiten zoals: 

-   Sociaal samenzijn na gebed 

-   Culturele bijeenkomsten 

-   Overige sociale bijeenkomsten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


