Den Haag, 25 april 2020

Onderwerp: Handreiking geld inzamelen voor moskeeën ten tijde van de Corona-maatregelen

Beste moskeebestuurders,
Dit document dient als handreiking voor moskeebesturen om op alternatieve manieren geld in te
zamelen gedurende de corona-maatregelen.
1) Rondsturen bankrekeningnummer
Het rekeningnummer kan verzonden worden naar mogelijke donateurs of op de website worden
geplaatst met het verzoek om een donatie over te maken;
2) Tikkie/betaalverzoek
• Afhankelijk van de bank waar uw instelling bankiert is het mogelijk om via Tikkie of via
internetbankieren een betaalverzoek aan te maken. Deze kan via diverse kanalen met
mogelijke donateurs worden gedeeld. Denk hierbij aan Whatsapp, facebook en via de
website. Dit is een relatief simpele manier waarop donateurs met weinig moeite een donatie
kunnen doen.

o

o

Let op:
Voor zakelijk gebruik kunnen er per transactie kosten aan verbonden zijn waardoor
het soms niet kan lonen om hele lage donaties te ontvangen. Vraag bij uw bank naar
de voorwaarden.
Indien veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de kosteloze particuliere Tikkie versie,
kan Tikkie het account blokkeren. In dat geval dient over gestapt te worden naar de
zakelijke versie die gepaard gaat met een transactiekosten per donatie.

3) Donatieknop op de website.
o Vraag bij uw websitebouwer om met uw bank af te stemmen om donaties middels
iDeal mogelijk te maken. In veel gevallen zal het nodig zijn om iDealbetalingen
middels een betaalprovider mogelijk te maken. Een veelgebruikte betaalprovider is
mollie.
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4) Contant
•

Het is mogelijk dat er ook een behoefte is bij de moskeebezoekers om geld contant te
doneren. Wij adviseren om hierbij de volgende zaken in acht te nemen:
o Stel de moskee op beperkte momenten buiten de gebedstijden open om deze
donatiemogelijkheid aan te bieden. Bijvoorbeeld op zaterdag en zondag tussen het
Dohr en Asr gebed.
o

Zorg ervoor dat naast de persoon die het geld aanneemt nog een persoon aanwezig
is die mensen bij de deur ontvangt en ervoor zorgt dat de donateurs bekend zijn met
de maatregelen.

o

Begroet de bezoekers op afstand, geef elkaar geen hand.

o

Zorg voor ontsmettingsmiddelen in de moskee en vraag aan de bezoekers om bij
binnenkomst hun handen te ontsmetten.

o

Laat maximaal 5 personen tegelijk binnen komen en verzoek ze onderling 1,5 m
afstand te houden.

o

Indien de ruimte het toelaat is het aangeraden om een looproute te creëren waarbij
de binnenkomende personen de uitgaande personen niet hoeven te passeren.

o

Laat mensen niet ‘even snel’ in de moskee bidden en verzoek ze na betaling
vriendelijk om weer het pand te verlaten.

o

Verzoek mensen bij een grote toeloop om op een latere moment terug te komen.
Voorkom zoveel mogelijk het vormen van grote massa’s voor de moskee. Laat
mensen bijvoorbeeld in de auto wachten in plaats van voor de deur.

o

Informeer vooraf de wijkagent over de momenten en de manier waarop u invulling
geeft aan deze activiteit!

De belangrijkste tip is om contante betalingen zoveel mogelijk te vermijden. Organiseer dit alleen voor de mensen die
echt niet anders kunnen.
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.
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