Hoofdlijnen Actueel Beleidsplan
Islamitische Vereniging Vianen
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1. Missie
‘’Het beheren en exploiteren van een moskee / islamitisch centrum alsmede het bevorderen
van integratie, emancipatie en participatie van haar leden in de maatschappij’’

2. Visie
‘’Het bieden van een inspirerende plek voor de mensen in Vianen met als voornaamste doel
kennis op te doen en het geloof praktiseren’’

3. Strategie en uitrol
De vereniging stelt zich ten doel:





Het bevorderen en in stand houden van de Islamitische cultuur.
Het bevorderen van de sociale- en maatschappelijke omstandigheden van de
Islamitische burger in Nederland.
Het bieden van een gebedsruimte waar toenadering gezocht kan worden tot de
Schepper.
Het bieden van een ruimte om kennis op te doen.

De vereniging tracht bovenstaande doelen te bereiken door het kweken van wederzijds
begrip voor de verschillende culturen. Hiervoor organiseert de vereniging voor zowel haar
leden als niet-leden educatieve, sociaal-culturele, religieuze, sportieve en maatschappelijke
activiteiten om de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen.
Ook wordt er geïnvesteerd in activiteiten op lokaal niveau in samenwerking met
wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen om het actief burgerschap in de
Nederlandse samenleving te bevorderen.
Voor de eigen gemeenschap (lees leden) verrichten leden van de vereniging de volgende
bezoeken:







Huisbezoek bij ziekte of langdurige afwezigheid
Ziekenbezoek bij ziekte op het ziekenhuis
Het bieden van geestelijke steun bij moeilijke situaties
Naast bovenstaande activiteiten zamelt de vereniging gelden in bij haar leden tijdens
(natuur)rampen in de wereld. De vereniging kiest dan een goed doel uit waar deze
gelden naar toe gaan.
Het uitgangspunt binnen de vereniging is dat iedereen vrijwillig een steentje bijdraagt
om de deze activiteiten te organiseren. De vrijwilligers verrichten de taken volgens
het principe van ‘Fisabilillah’. We hopen op een vergoeding van onze daden in het
hiernamaals en we verwachten voor dit werk geen materiële vergoeding in deze
wereld.

