Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichtng Murad Hassil

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 5 2 3 8 9

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Zuidduinseweg 7, 2225 JS Katwijk aan Zee
0 6 4 2 6 5 1 1 5 5

E-mailadres

info@universel.nl

Website (*)

iwww.universel.nl

RSIN (**)

8 0 1 3 8 8 7 1 5

Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

2 5

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Elmer Koole

Secretaris

Frans van Roosmalen

Penningmeester

Jolanda Verweij

Algemeen bestuurslid

Frank van Leer

Algemeen bestuurslid

Joop Moerenburg

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel de instandhouding van de gewijde plek, gelegen in het
perseel Domeingrond in de duinen te Katwijk, tussen de Teune wei en het
kampeerterrein en daarmee de bestemming te geven van een geheiligde plaats, ten
zegen van allen, die daarheen komen voor geestelijke verheffing en de beoefening van
gebed, meditatie en stilte, ter nagedachtenis van Inayad Khan, de stichter van
Association International Headquarters of the Sufi Movement, te Geneve, Zwitserland.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Zinvolle exploitatie van Universel Murad Hassil. Waarbij het uitdragen van de
boodschap van Murshid Inayad Khan de basis is.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Donaties en nalatenschappen, inkomsten uit verhuur van het gebouw, benefietconcert.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

In 2021 is het bestuur begonnen voorwaarden te scheppen om meer zichtbaarheid te
krijgen en een grotere basis te vormen voor meer structurele inkomsten om tot in de
toekomst de Universel te laten voortbestaan. Zo kwam er een nieuw bestuur met een
brede basis vanuit verschillende soefi organisaties die vanuit Hazrat Inayat Khan zijn
ontstaan, er kwam een databasesysteem en een nieuwsbrief waarop mensen zich
kunnen inschrijven. Er kwamen meer activiteiten in de Universel en meer aandacht
voor de mogelijkheden voor verhuur, onder meer een advertentie in de gemeentegids.
Het vermogen is voor groot een deel belegd in ethisch verantwoorde beleggingen.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De Universel heeft alleen vrijwilligers. De Stichting heeft geen mensen in dienst.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Schilderwerk buitenkant gebouw: een grote opknapbeurt, met een nieuwe, frissere
kleur: meer in harmonie met de omgeving. Ook het soefi logo werd vervangen.
Renovatie bnedenverdieping: de commissie 'onderhoud en verbouwing' kwam met het
plan voor totale renovatie van de benedenverdieping, een architect werd aangezocht
het uit te werken, aanmemers aangezocht om offerte uit te brengen. Tegelijkertijd werd
aan fondsenwerving gedaan. De plannen worden in de 1e helft van 2022 uitgevoerd.
Er kwam een nieuwsbrief, gericht aan alle soefi's en belangstellenden van alle soefi
organisaties die vanuit Hazrat Inayat Khan zijn ontstaan. Mensen worden gevraagd om
als donateur de Universel te steunen, bij voorkeur met een vaste, maandelijkse gift.
Daarnaast is gewerkt aan vergroting van de zichtbaarheid van de Universel: een
nieuwe website, meer aandacht in de media en met name via TV, onder meer via de
NTR in 'Iedereen verlicht': (zie homepage)
In 2021 kwam een nieuw bestuur, met leden vanuit verschillende soefi organisaties. Er
wordt hard gewerkt aan steeds meer activiteiten en verbetering van de duurzaamheid.
Tot slot is er sinds 2021 weer doorlopend bewoning in het Wakilhuis, met een vaste
wakil en team van wakils om haar heen om haar te vervangen als zij er niet is.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://universel.nl/wp-content/uploads/Gedroomde-toekomstUniversel.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

453.780

453.780

€

+

€

453.780

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

10.112

€

4.812

Effecten

€

281.010

€

283.207

Liquide middelen

€

101.118

€

41.596

+
453.780

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

814.571

€

700.581

Herwaarderings
reserve

€

22.752

€

0

Overige reserves

€

+

+
€

392.240

€

846.020

31-12-2020 (*)

€

€

+
€

700.581

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

0

€

79.000

Kortlopende schulden

€

8.697

€

3.814

Totaal

€

846.020

€

783.395

+
€

+
€

837.323

329.615

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2021

€

€

Totaal

Passiva

783.395

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

20.715

€

8.246

Subsidies van overheden

€

5.000

€

0

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

18.472

€

2.500

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

55.933

€

Financiële baten

€

49.766

€

Overige baten

€

79.000

€

+

€
€

23.472

+
2.500

€
€

55.933

+

22.290

€

+
22.290

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

228.886

33.036

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

12.001

Overige lasten

€

5.867

€

2.812

Som van de lasten

€

92.144

€

41.595

Saldo van baten en lasten

€

136.742

€

-8.559

€

9.372

€
€

76.905

+

26.782

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Onder overige baten is opgenomen de eenmalige kwijtschelding van de lening bij een
andere Soefi-organisatie ter ondersteuning van de noodzakelijke verduurzaming en
renovatie van de Universel.
In de huisvestingkosten zijn meerdere bedragen aan onderhoud en renovatie
meegenomen voor de Universel en het Wakilhuis. Deze kosten leenden zich niet voor
activering.

Open

