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“A MAN’S TRUE WEALTH IS THE
GOOD HE DOES IN THIS WORLD.”
PROFEET MOHAMMED SAW.

Inleiding
Stichting Hiba & Habib is ontstaan uit liefde voor kinderen. We focussen ons op
het ontwikkelen van producten, blogartikelen en downloads die geschikt z n om
samen met het hele gezin van te genieten. De opbrengsten worden gebruikt om
nieuwe projecten, producten of goede doelen projecten te financieren. Stichting
Hiba & Habib streeft er naar zoveel mogel k gezinnen te bereiken om het goede
te verspreiden.
Doel van de stichting
Hiba & Habib is een stichting die zich inzet voor moslimjongeren in Nederland en
België en daarnaast goede doelen projecten uitvoert op internationaal niveau.
De stichting heeft als doel om binnen de islamitische normen en waarden een
leuk en leerzaam alternatief aan peuters, kleuters en tieners te bieden. Hiba &
Habib wil kinderen leren hoe ze liefde voor hun geloof kunnen ontwikkelen door
een positieve verbinding met hun identiteit tot stand te brengen in deze wereld
van social media, influencers en digitalisering.
Huidige situatie
De familieclub: is begin 2020 opgezet en is in een korte t d gegroeid tot een
community van 1572 members. Binnen deze club worden er opvoedtips en
lesbrieven gedeeld die ontwikkeld worden door onze stichting. Vanaf de start
begin 2020 tot op heden z n er ruim 6000 downloads vanuit de website
afgenomen.
Producten: middels het ontwikkelen en verkopen van leerzame en unieke
producten probeert de stichting inkomen te genereren ten behoeve van haar
projecten. Momenteel z n er vier producten op de markt: twee soorten doeboeken, één knutselpakket en een reeks van drie soorten diploma's te koop b
onze partner de ISBO.
Activiteiten: De geplande workshop liefdevol opvoeden is vanwege de
omstandigheden rondom het coronavirus niet doorgegaan.
Liefdadigheid: De afgelopen drie jaar heeft stichting Hiba & Habib tien
waterputten geopend in verschillende landen en in november 2020 een
weeshuis in Tanzania geopend. Lees het volledige rapport op
www.hibahabib.com/weeshuis2020
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Missie
Binnen stichting Hiba & Habib focussen w ons op 4 p lers (Het kind, het gezin,
de samenleving & give back) en proberen w op elk van deze onderdelen een
b drage te leveren door middel van onze producten, diensten en activiteiten. Lees
hieronder meer over onze 4 p lers en welke doelstellingen w binnen elke
categorie nastreven.
Het kind en gezin
Een positieve b drage leveren aan de ontwikkeling van zelfvertrouwen,
zelfbeeld en eigen identiteit van moslimkinderen in Nederland en hiermee
ruimte creëren voor trots m.b.t eigen identiteit, afkomst en religieuze
overtuiging.
Alternatieven bieden met betrekking tot recreatie, educatie en ontwikkelingen
die b dragen aan een positieve associatie met islam en goed gedrag
stimuleren.
Moslim gezinnen een platform bieden waar z terecht kunnen voor informatie
en hulpmiddelen b het opvoeden van kinderen in de westerse samenleving,
rekening houdend met de kaders van de Islam.
Naast de praktische basis in ons geloof ook aandacht besteden aan de
spirituele grondbeginselen van ons geloof, door kennis te delen over gedrag,
karakter en saamhorigheid (binnen en buiten onze eigen gemeenschap) om
zo meer liefde voor de islam te ontwikkelen.
De samenleving & give back
Bruggen slaan met als doel een inclusieve samenleving, waarb elk kind
dezelfde kansen kr gt en z n volledige potentieel mag ontwikkelen.
Islam niet langer profileren als een beperking maar als verr king van onze
lifestyle en dat dit ook volledig past binnen het leven in de westerse
maatschapp .
Teruggeven aan de samenleving vanuit onze islamitische basiswaarden
(zakaat en sadaqa), door goede doelen en initiatieven te steunen binnen en
buiten Nederland.
Het faciliteren van activiteiten die erop gericht z n moslim ouders en
gezinnen te stimuleren, zich in te zetten en terug te geven aan de
samenleving.
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Visie
Activiteiten, workshops en recreatie middelen ontwikkelen waarb
moslimkinderen kunnen werken aan zelfverzekerdheid, zelfsturing en
identiteitsontwikkeling.
Opzetten van een familieclub, waarb ouders tools, informatie en activiteiten
aangeboden kr gen om de juiste basis te leggen voor de ontwikkeling van
hun kinderen.
Samenwerkingen aangaan met bedr ven, instellingen en overheid die een
gedeelde interesse hebben in het faciliteren van de ontwikkeling van
moslimjongeren in Nederland.
Een netwerk opbouwen waarb er vanuit de moslimgemeenschap collectief
goede doelen en initiatieven worden opgezet om b te dragen aan een
vreedzame samenleving.
De strategie
De komende jaren zal stichting Hiba & Habib zich focussen op de volgende
activiteiten:
De familieclub: Om een groter bereik te bewerkstelligen is het zaak om te
investeren in de online familieclub. Er zullen extra vr willigers geworven
worden om materiaal ten behoeve van de club te ontwikkelen. Het is ons doel
om eind 2021, 3000 nieuwe familieclub-leden te werven.
Producten: Momenteel is de stichting in gesprek met een leverancier over het
ontwikkelen van gepersonaliseerde items met branding van de stichting.
Deze gepersonaliseerde producten met logo en branding van Hiba & Habib
zal de bekendheid van de stichting verder vergroten.
Activiteiten: Het is de bedoeling dat er uiterl k eind 2021 een cursus over
'liefdevol opvoeden' aangeboden wordt. Hier is al een team voor opgesteld en
die al gestart z n met de voorbereidingen. Daarnaast ontwikkelen we een
sponsorloop voor islamitische basisscholen. Zie deze pagina voor meer
informatie.
Liefdadigheid: Het is ons doel om in 2021 €150,000,-, in 2022 €200.000,- en
in 2023 €250.000,- op te halen voor nog te bepalen projecten zoals
weeshuizen of andere goede doelen projecten.
Social media content: Het is belangr k om onze volgers op de hoogte te
houden, te informeren, te motiveren en te begeleiden met gepaste media
content. Het is daarb van belang dat de social media kanalen groeien. Ook
hier zal een passende investering voor gevonden worden.
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Organisatie
Kvk nummer: 67804586
RSIN nummer: 8571 79 950
Fiscale nummer: NL 8571 79 950 B01
ANBI-status: Nog in aanvraag
Adres:
Stichting Hiba & Habib
Bospeenhof 6
3331RA Zw ndrecht
Mail: info@hibahabib.com
Bestuursleden
Alle drie de bestuursleden hebben evenveel stemrecht
ing. Yasmine Tegouana - Dagel ks bestuur - Voorzitter
Loraine Schaepkens - Algemeen bestuur - Penningmeester
Asmaa Darkaoui - Algemeen bestuur - Secretaris
Vr willigers
Asmaa Darkaoui - Projectleider & ontwikkelaar
Samia El Kaddouri - PR-specialist
Latifa Darkaoui - Projectleider
Jhadir Mohamed Said - Ontwikkelaar en fondsenexpert
Fairouz Serghini - Vormgever
Priscilla Bechan - Illustrator
Amina Berkane Abakhou - Algemeen adviseur
mr. Elly Hoogendonk - Belastingadviseur
Sarah El Aboussi - Social media redacteur
Ayla de Wilt - Mediabewerker
Asma Khouja - Financieel adviseur
Zahide Gelmez - Projectleider
Dounia Lyken - Projectleider
Ambassadeurs
Daarnaast heeft de stichting ruim 55 ambassadeurs die zich allen overvloedig
inzetten ten behoeve van de stichting en die w daarom ook zeer dankbaar z n.
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Preventie- en integriteitsbeleid
Stichting Hiba & Habib streeft elke dag weer naar een veilige en plezierige
omgeving (zowel digitaal als fysiek) waarin niet alleen ouder en kind maar ook de
vr willigers zelf binnen hun persoonl ke ontwikkeling kunnen groeien. Binnen
onze stichting wordt grensoverschr dend gedrag (pesten, seksuele intimidatie,
beledigen en lichamel ke of verbale agressie) niet getolereerd. Er heerst een open
cultuur binnen de stichting, waardoor iedereen de ruimte en verantwoordel kheid
ervaart een ander aan te spreken indien er grensoverschr dend gedrag wordt
gesignaleerd.
Gedragscodes voor vr willigers en coaches
Een vr williger:
zorgt voor een veilige omgeving;
past de regels en richtl nen van de stichting toe;
is oprecht en zorgvuldig b het uitvoeren van haar/z n functie;
gaat secuur en zorgvuldig om met de gegevens van haar volgers/klanten;
meldt (vermoedens van) misstanden direct b het bestuur.
Aannamebeleid
Allereerst wordt er een kennismakingsgesprek gepland met de potentiële
vr williger. Er wordt gevraagd naar een C.V. en motivatie. Hierb lopen w ook
referenties na. Daarnaast wordt b verschillende functies een VOG aangevraagd.
B aanname wordt de vr williger op de hoogte gesteld van de gedragscodes die
tevens vermeld staan in het vr willigerscontract die door de vr williger
ondertekend dient te worden. Voor ambassadeurs geldt een andere procedure.
Iedereen mag zich aanmelden om ambassadeur te worden van de stichting.
Hierb vragen w wel een motivatie en de persoon- en contactgegevens op.
Gezien er geen verbintenis wordt aangegaan en de desbetreffende ambassadeur
enkel vr bl vend en op eigen initiatief de stichting promoot z n hier geen verdere
verplichtingen aan verbonden. Van ambassadeurs wordt echter wel te allen t de
verwacht zich te houden aan de gedragscodes van stichting Hiba & Habib.
Vertrouwenspersoon
Sarah El Aboussi - sarah@hibahabib.com
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Financiën
Stichting Hiba & Habib genereert inkomen op drie manieren namel k: middels het
werven van donaties, middels de verkoop van producten en middels te leveren
diensten zoals workshops. Het financieel beheer en bestedingen van het
vermogen van de stichting worden waargenomen door het bestuur.
Donaties worden ontvangen via betaalverzoeken van de bankrekening van
de stichting maar ook middels de donatie pagina van de website. B de
meeste campagnes wordt er gebruik gemaakt van social media.
Stichting Hiba & Habib heeft geïnvesteerd in het ontwikkelen van producten
en (vanaf mei 2020) het ontwikkelen van een digitale cursus. De opbrengsten
hiervan worden na de aftrek van de onkosten gebruikt voor nieuwe projecten
binnen de stichting.
Beloningsbeleid
Activiteiten van Stichting Hiba & Habib worden gecoördineerd en uitgevoerd
door de vr willigers die de organisatie een warm hart toedragen.
Het is mogel k voor een vr williger om een vr willigersvergoeding te
ontvangen conform de regels gesteld door de belastingdienst.
Bestuursleden ontvangen geen loon voor het uitvoeren van de taken of het
bekleden van de functie.
Gemaakte reiskosten door de vr willigers, werknemers en/of bestuursleden
worden vergoed voor €0,19 per gereden kilometer.
Gemaakte onkosten door vr willigers, werknemers en/of bestuursleden van
stichting Hiba & Habib worden op basis van werkel k gemaakte kosten
vergoedt. Hiervoor dient een bew s (zoals een bon) aangeleverd te worden.
Dit beleidsplan is voor de duur van drie kalenderjaren startend in januari 2021
t/m december 2023 maar wordt jaarl ks door het bestuur geactualiseerd en
b gesteld.
Bestuur Stichting Hiba & Habib
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