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Dit jaarverslag bevat informatie over de gang van zaken en de activiteiten van Stichting 

Soeficentrum Rotterdam. Het verslag bevat tevens de jaarrekening. Deze geeft een beeld van 

de inkomsten en uitgaven in 2020, alsmede van de vermogenspositie d.d. 31 december 2020. 

Op de diverse posten wordt een toelichting gegeven. 
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Voorwoord en kort verslag van de activiteiten 
 

Het boekjaar 2020 stond vooral in het teken van COVID 19. Daardoor kon een groot aantal 

bijeenkomsten waarbij mensen fysiek bij elkaar komen niet op de normale manier 

doorgaan. We hebben dit opgelost door een aantal activiteiten via Zoom te organiseren. 

Voor de Universele Erediensten is een maximum aantal bezoekers (18 personen) 

aangehouden en is deelnemers gevraagd om vooraf een plek te reserveren. Wij danken Cor 

en Mirjam Berkelaar voor hun bereidheid om een aantal Universele Erediensten op te 

nemen, via Zoom toegankelijk te maken, en via YouTube toegankelijk te houden om later 

terug te kijken. Ook is gebruik gemaakt van via Zoom uitgezonden erediensten van andere 

centra. Sommige activiteiten konden helaas niet door gaan.  

 

In 2020 is Malieh Anhari gestart met de Zikr. Aan de Gathaklas onder leiding van Bauke 

de Wreede en Bart Been hebben gemiddeld tien mensen deelgenomen. 

 

Een hoogtepunt in 2020 is de facelift van de zaal waar de erediensten worden gehouden. 

De wand achter het altaar heeft een geheel nieuw uiterlijk gekregen en is meteen ook 

brandveilig gemaakt, het altaar is vervangen en alle wanden zijn weer up-to-date gemaakt. 

 

In april 2020 heeft de Soefi Beweging Nederland (SBN) de affiliatie van ons centrum met 

de SBN verbroken vanwege onze verzelfstandiging in Stichting Soeficentrum Rotterdam. 

Wij hebben hiertegen geprotesteerd, en voorgesteld om de affiliatie in stand te houden 

maar anders in te vullen. Hieraan is geen gehoor gegeven. Vervolgens hebben we onze 

moerieds en broeder- en zusterschapsleden de keus voorgelegd of zij individueel wél bij 

SBN aangesloten willen blijven, of alleen als moeried of broeder/zusterschap lid van het 

centrum door willen gaan. Iedereen heeft voor de laatste optie gekozen. Enkele leden van 

het Centrum Den Haag hebben zich bij ons centrum aangesloten omdat zij niet langer met 

SBN verbonden willen zijn. 

 

Ook van andere verzelfstandige centra heeft SBN de affiliatie verbroken. Naar aanleiding 

hiervan is een informeel netwerk “Soefi ontmoeting Nederland” opgericht, waar zowel 

verzelfstandigde als bij SBN aangesloten centra welkom zijn. In 2020 hebben twee 

bijeenkomsten plaatsgevonden, over hoe elk centrum er voor staat, wat zij als doel van dit 

netwerk zien, wat zij van dit netwerk verwachten, en wat zij zelf willen en kunnen 

bijdrage. Sleutelwoorden die naar voren zijn gekomen: zorg voor een veilige setting waarin 

iedereen in alle openheid naar voren kan brengen wat hij of zij van belang vindt, geen 

hiërarchie, meningen mogen botsen maar blijf in gesprek met elkaar, luister écht naar 

elkaar, en respecteer elkaar. In februari 2021 volgt een derde bijeenkomst, via Zoom. 

 

Namens het bestuur 

Subhan Bauke de Wreede, centrumleider 
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Verkorte balans per 31 december 2020    

(na verwerking resultaat en in euro's)    

              

     Toelichting 2020 2019 

(in euro)       

       

ACTIVA      

       

Vorderingen   1 0 50 

     
  

     
  

Liquide middelen   2 6.640 9.802 

     
  

Som der activa    6.640 9.852 

     
  

PASSIVA    
  

     
  

Eigen vermogen    
  

     
  

Besteedbaar vermogen   
  

- Vrij besteedbaar vermogen  3 6.302 8.945 

Som van het eigen vermogen  6.302 8.945 

     
  

     
  

Kortlopende schulden  4 338 907 

     
  

Som van het eigen vermogen en passiva                                      6.640 9.852 
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Verkorte staat van baten en lasten over 2020 
(na verwerking bankkosten, laatste bijdragen en in euro's) 

    

 

Exploitatie 

2020 

Begroting 

2020 

Exploitatie 

2019 

Baten    

Contributies Aangeslotenen (netto) 2.522 1.700 1.700 

Collectes en giften (netto) 596 2.500 2.458 

Interest 3   

Verkoop boeken en CD's 506 800 844 

Overige (incidentele) baten 66 100 9 

Totaal 3.692 5.100 5.011 

    

Lasten    

Kosten UED's 223 300 264 

Afdracht contributies 

Soefibeweging Nederland (SBN)  800 850 

Huisvesting (huur centrumruimten) 3.029 2.000 2.347 

Aanschaf boeken en CD's 490 600 599 

Bankkosten 208 350 164 

Kantoorkosten (printer, 

telefoonkosten, website etc.) 593 300 272 

Diverse kosten 293 250 316 

Overige (incidentele) lasten 1.500   

Subtotaal 6.335 4.600 4.812 

    

Verlies- / winstsaldo (verlies) -2.643 500 199 

    

Totaal 3.692 5.100 5.011 
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Toelichting op de balans 2020 
        

         

Vorderingen        

Aan het einde van het boekjaar 2020 had de Stichting geen vorderingen uitstaan. Dat was 

per begin van het boekkaar nog € 50   

 

Liquide middelen        

  

Betaalrekening Triodos Bank  €       2.650  

Spaarrekening Triodos Bank  €       3.990  

  ------------- 

  €       6.640  

        

De bedragen zijn in euro’s. Alle liquide middelen zijn terstond opeisbaar.   

 

Per 10 januari 2020 is de Triodos Bank de huisbankier van Stichting Soeficentrum 

Rotterdam (SCCR). Deze overgang heeft als motief dat het bestuur van mening is dat de 

missie van de Triodos Bank beter bij de doelstelling van het centrum past dan de missie van 

ABN-AMRO.   

De stand van de rekeningen bij ABN-AMRO per 1 januari 2020 was als volgt: 

 

  

Bestuursrekening ABN-AMRO € 802 

Vermogensrekening ABN-

AMRO 
€ 9.000 

  -------- 

 € 9.802 

 

     

De banksaldi zijn begin januari overgeheveld van ABN-AMRO naar Triodos. De 

rekeningen bij ABN-AMRO werden zowel door SSCR als door Soefibeweging Nederland 

(SBN) beheerd. Na enige correspondentie over de (financiële) gevolgen van de verbreking 

van de affiliatie (zie verslag van de  voorzitter / centrumleider) is geoordeeld dat 

bovenstaand totaalbedragen aan liquide middelen bijeen is gebracht vanuit de bijdragen van 

de betrokkenen van het Rotterdamse centrum. Het komt derhalve SSCR toe.    

  

         

 

3 Vrij besteedbaar vermogen        

         

 Het verloop gedurende het boekjaar was als volgt:  

 

 2020      2019 

Saldo per 1 januari   8.945 8.746 

Saldo baten en lasten *)  2.643 199 

Saldo per 31 december   6.302 8.945 
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4 Kortlopende schulden        

  

 2020 2019 

Vooruit ontvangen bedragen 50 0 

Voorziening te betalen abonnementen 

Soefi  Gedachtes 
288 0 

Nog te betalen huur  907 

 338 907 

 

 

*) Voor specificatie zie de verkorte staat van baten en lasten. 
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Toelichting op de verkorte staat van baten en lasten  
 

Toelichting op de baten 

 

Ontvangen jaarbijdragen aangeslotenen (netto) 

Dit zijn de contributies van de betalende leden. De bedragen zijn niet verplicht, maar 

uitgegaan wordt van richtbedragen. Deze bedragen voor moerieds € 160,- per jaar voor een 

modaal inkomen (te verlagen met € 60,-  c.q. te verhogen met € 70,- al naar gelang de 

inkomenssituatie). Zuster- en broederschapsleden betalen € 70,- per jaar, inclusief het 

abonnement op Soefi Gedachtes. Ook worden hiertoe gerekend de giften van de 

betrokkenen bij ons centrum die bij ons geregistreerd staan als vriend(in). Voor hen geldt 

een richtbedrag van € 50,-, te verhogen met € 20,- indien aan specifieke 

centrumactiviteiten buiten de Universele Eredienst (UED) wordt deelgenomen. 

 

Collecten en giften (netto) 

Opbrengsten van de collecten die gehouden worden na afloop van de Universele Eredienst, 

alsmede van de giften van betrokkenen bij het Centrum supplementair aan hun jaarlijkse 

contributie.  

 

Verkoop boeken en cd’s 

Van de boekentafel verkochte boeken en CD’s. In deze verkopen is een winstopslag van 

ca. 20% inbegrepen (zie ook Inkopen). Ten dele worden deze verkopen à contant 

afgerekend; deels vindt nabetaling per bank plaats. 

 

Interest 

Het gaat hier om de ontvangen rente op onze vermogensrekening / spaargeld. Omdat de 

rente in 2019 tot vrijwel nihil gedaald is, is er vanaf dat jaar aan interest slechts een luttel 

ontvangen op de ABN-AMRO-vermogensrekening. De Triodos Bank kent momenteel 

geen (positief) interestpercentage. 
 
Incidentele baten 

Deze post betreft vrijval in 2020 van te betalen (verschuldigde) bedragen ultimo 2019 (zie 

balanspost Kortlopende schulden en vooruit ontvangen bedragen 2019) die wij vanuit het 

voorzichtigheidsbeginsel (te) hoog hadden ingeschat.  
 

 

Toelichting op de lasten  
 

Kosten Universele Erediensten (UED) 

Het gaat hier om reiskostenvergoedingen e.d. aan de sprekers, en verse bloemen voor op 

het altaar bij een Universele Eredienst. 

 

Afdracht contributies Soefibeweging Nederland 

Conform de statuten van Soefibeweging Nederland (SBN) werd tot en met eind 2019 50% 

van de bijdragen van moerieds en van de SBN-broeder- en zusterschapsleden en SBN-

vrienden aan SBN afgedragen. Vanwege de verbreking van de affiliatie (zie verslag van de 

voorzitter / centrumleider) en de status van SSCR als zelfstandige stichting per juni 2019 is 

dit niet meer aan de orde en zijn er over 2020 dus geen afdrachten meer geweest. Vanaf 

volgend jaar zal deze post niet meer in de exploitatierekening worden opgenomen.  
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Huisvesting (huur centrumruimten) 

Stichting Soefi-Huis is eigenaar van het pand Proveniessingel 41 en is dus de “huisbaas” 

van het centrum. De huur voor de huisvesting van het Centrum doet recht aan de nauwe 

relatie tussen Soeficentrum en Soefi-Huis. Deze huur is voor 2020 vastgesteld op € 252,40 

per maand (in 2019: € 160,- per maand). Eind 2019 was er nog sprake van achterstallige 

huur (zie balanspost Kortlopende schulden en vooruit ontvangen bedragen 2019). 

 

Aanschaf boeken en cd’s 

Dit zijn de inkopen ten behoeven de handverkopen van de boeken en CD’s die op de 

boekentafel in de vergaderruimte liggen (zie ook Verkoop).  

 

Bankkosten 

In 2019 was de huisbankier van Stichting Soeficentrum Rotterdam i.o. nog ABN-AMRO. 

Voor het aanhouden van een betaalrekening en een vermogensrekening worden bankkosten 

in rekening gebracht. In januari 2020 zijn we overgestapt naar de Triodos Bank. Ook deze 

bank houdt maandelijks bankkosten in op beide rekeningen (betaalrekening en 

spaarrekening). Ook houdt de Triodos Bank een eenmalig jaarlijks bedrag in voor het 

gebruik van de bankpassen en identifiers voor de twee bestuursleden die geautoriseerd zijn 

tot mutaties op de Triodos-rekening (de voorzitter en de penningmeester). 

 

Kantoorkosten 

Het gaat hier met name om de telefoonkosten van de centrumleider voor zijn gesprekken 

uit hoofde van zijn functie en de kosten van de internetaansluiting. 

 

Diverse kosten 

Onder de diversen vallen onder andere de huishoudelijke kosten (verbruiksartikelen 

keuken, koffie en thee e.d.). Onder deze kosten vallen per 2020 ook de kosten van de bouw 

en hosting van de nieuwe, eigen website en het deponeren van de domeinnamen. De kosten 

voor het creëren van faciliteiten om diensten en activiteiten online te kunnen houden (in 

verband met de coronacrisis) zijn eveneens onder diverse kosten geboekt. 
 
Incidentele lasten 

Een bijzondere post dit jaar is een schenking aan Soefitempel Murad Hassil te Katwijk ad 

€ 1.500,-. Deze schenking maakt deel uit van verrekening tussen SSCR en SBN. Waar en 

voor zover de eigen exploitatie het toestaat, is het streven van het SSCR-bestuur om ook de 

komende jaren Murad Hassil financieel te blijven steunen. Murad Hassil is immers het 

nationale en onafhankelijke trefpunt van alle Nederlandse Soefi-denominaties.  

 

Exploitatietekort / overschot 2019 / 2020 

Door een sober uitgavenpatroon en verscherpt toezicht op achterstallige contributies was in 

2019 het exploitatietekort weggewerkt en omgebogen naar een klein overschot. In 2020 

schreef het Centrum helaas weer rode cijfers (- € 2.643,- exploitatietekort). Debet hieraan 

waren de hogere huisvestingskosten, de eenmalige schenking aan Murad Hassil en lagere 

collecte-opbrengsten. Deze laatste waren het directe gevolg van het wegvallen van het 

merendeel van de UED's. doordat de coronacrisis fysieke samenkomsten grotendeels 

onmogelijk en onwenselijk heeft gemaakt. 
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Bestuur en personeel 

 
Bestuur 

 
De Stichting had in 2020 vijf bestuursleden. De drie leden van het dagelijks bestuur hebben 

een vrijwilligersvergoeding ontvangen voor hun inzet en gemaakte onkosten. Deze 

vergoeding is per direct weer geschonken aan het Centrum. 

 
Namen van de bestuurders 

 

• Subhan Bauke de Wreede, centrumleider / voorzitter 

• Theo van der Voordt, secretaris 

• Bart Been, penningmeester 

• Jelal Herman Bootsgezel, bestuurslid 

• Malieh Anhari, bestuurslid. 

 

Personeel 

De Stichting heeft geen personeel in dienst. 

 

 

 
Rotterdam, 1 Februari 2021 


