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In deze financiële onderbouwing 
van het project Antwerpseweg 1, ter 
realisatie van het Islamitisch 
Centrum in Gouda, zullen de 
volgende onderwerpen aan bod 
komen:

Wat is het totale financiële plaatje?

Wat zijn de totaal geschatte kosten voor 
Fase 1

Wat zijn de al gemaakte kosten voor 
Fase 1?

Wat zijn de kosten die nog gemaakt 
moeten worden voor Fase 1?

Hoeveel geld is er nog nodig om Fase 1 
af te ronden?
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Hoe staat MIV Assalam er financieel voor?

Beginbalans 2016 € 564.760

Opgehaald met eerdere benefieten € 709.989

Ontvangen leningen € 345.000

Aankoop Antwerpseweg 1 en 3 -€ 1.593.000

Verkoop Antwerpseweg 3 € 1.060.000

Terugbetaling leningen -€ 345.000

Wijkmoskee werkzaamheden -€ 60.000

Reeds uitgevoerde werkzaamheden AW1 -€ 245.000

Momenteel op de bankrekening € 500.000
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Totaal geschatte 
kosten voor Fase 1 De verbouwing bestaat uit drie 

fasen. We zijn gestart met fase 1 
(gebouw wind-en waterdicht krijgen 
plus alle werkzaamheden die aan 
de buitenkant zijn uitgevoerd).

Totale raming van fase 1 is 

€ 991.000 euro inclusief BTW. 
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Reeds gemaakte 
kosten voor Fase 1
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Voor Fase 1 is er al € 245.000 aan 
kosten gemaakt en deze zijn als 

volgt verdeeld:
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Resterende kosten 
voor Fase 1
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Voor Fase 1 moet er nog € 746.000 aan kosten 
gemaakt worden en deze zijn als volgt verdeeld:
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Hoeveel is geld is 
er nog nodig om 
Fase 1 af te 
ronden?

Totale raming van fase 1 is € 991.000 inclusief 
BTW.  We hebben al € 245.000 euro aan 
kosten gemaakt. Om fase 1 te realiseren 
hebben we totaal € 746.000 nodig. We 
hebben 500.000 euro op de bankrekening 
staan. Dit betekent dat we € 246.000 nog te 
kort komen om Fase 1 af te ronden. 

We hebben ons als doel gesteld dit bedrag in 
verschillende termijnen in te zamelen. Met de 
wil van Allah de Verhevene gaat het inshaa
Allah lukken.
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Einde overzicht 


