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1. Algemene gegevens 
 
Statutaire naam: Stichting Rising Ummah 
Rechtsvorm: Stichting  
Opgericht: 16 juli 2020 

KvK nummer: 78604389 
Banknummer (IBAN): NL98 BUNQ 2046 8459 35 
Fiscaal nummer (RSIN): 861466846 

Website: www.risingummah.nl 
E-mail: info@risingummah.nl 

2. Doelstelling van Stichting Rising Ummah 
Het doel van de stichting is het versterken van de positie van Nederlandse moslims met een 
beperking. 
 
Visie  
We streven naar een toegankelijke samenleving. Een samenleving waar moslims met een 
beperking zich volwaardig onderdeel van voelen en waarin zij in staat worden gesteld hun 
volledige potentie te bereiken.  
 
Missie  
We hebben als doel om de positie van moslims met een lichamelijke beperking te 
versterken. Dit doen wij door bewustwording over en acceptatie van moslims met een 
beperking te stimuleren. We zetten ons daarnaast in om de toegankelijkheid van moskeeën 
en religieuze activiteiten te verbeteren. Daarnaast vergroten we het aanbod van faciliteiten 
die de religieuze ontwikkeling van moslims met een lichamelijke beperking versterken. 
 
Doelen 
Onze missie is vertaald naar drie strategische doelen. Het eerste doel is het creëren van 
meer bewustwording over de positie en rechten van moslims met een lichamelijke 
beperking. Dit doen wij door het on- en offline delen van verhalen van moslims met een 
lichamelijke beperking. Het tweede doel is het realiseren van verbeterde toegankelijkheid 
van moskeeën en religieuze activiteiten voor moslims met een lichamelijke beperking. Door 
middel van ons eigen ontwikkelde keurmerkprogramma ondersteunen wij moskeeën in het 
zoeken naar en bieden van oplossingen voor het toegankelijk maken van de moskee. Het 
derde doel is het vergroten van het aanbod van faciliteiten die de religieuze ontwikkeling 
van moslims met een beperking versterken. Dit doen we door te zoeken naar ontbrekende 
faciliteiten voor moslims met een beperking en daar nieuwe faciliteiten voor te ontwikkelen.  
 
3. Het bestuur 
Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden: 
 
- Siham Achahboun; voorzitter 
- Sara Aghattass; secretaris 



 
 

- Samira Ibrahim; penningmeester 
- Salma Belmoussa; bestuurslid bewustwording & communicatie 
- Salim Belmoussa; bestuurslid toegankelijkheid 
- Khalid el Kouazi; bestuurslid externe relaties  
 
Het bestuur vergadert minimaal eenmaal per maand en is verantwoordelijk voor het 
beleid, financiën en overige bestuurlijke zaken. De bestuursleden zijn vrijwilligers en 
ontvangen geen vergoedingen.  
 
Stichting Rising Ummah werkt enkel met vrijwilligers. Er zijn bij de stichting geen mensen in 
loondienst of op enige andere vergoeding werkzaam. 
 
4. Verslaglegging 
Het bestuur van stichting sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de 
stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden na 
afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken 
boekjaar. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.  
 
De financiële administratie wordt, onder verantwoording van het bestuur, gevoerd door de 
administrateur van de Stichting. De administrateur is een vrijwilliger en ontvangt geen 
vergoeding. Het financiële jaarverslag bestaat uit een balans per ultimo van het boekjaar, en 
een overzicht van kosten en baten. Het verslag wordt samen met het beleidsplan 
gepubliceerd op de website 
 
5. Inkomsten en uitgaven 
De stichting heeft geen winstoogmerk. De kosten van de dagelijkse gang van zaken wordt 
gedekt door sponsoring, donaties, giften, subsidies en fondsenwerving. De ontvangen gelden 
worden enkel aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de 
stichting.  
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