Stichting Fahm Instituut
Financieel Jaaroverzicht 2017
Fahm Instituut is in 2014 gestart als een bedrijfsmatige onderneming. Het eerste jaar zijn er weinig
publieke activiteiten geweest. Vanaf 2015 is de publieke cursustak gestart. In deze eerste jaren waren
de kosten ten aanzien van de cursussen hoger dan de cursusgelden opbrachten, deze heeft de toen
nog onderneming gedragen. Vanaf 2017 is de cursustak officieel een stichting geworden en is de
boekhouding gradueel naar de stichting overgeheveld dat in hetzelfde jaar is voltooid. De
Kantoorkosten en Drukwerkkosten zijn nog door de toen bestaande onderneming gedragen, de
inkomsten zijn allemaal door de stichting opgenomen.
Een aantal in Nederland woonachtige particulieren hebben een donatie gedaan aan de stichting. In
2017 hebben 10 betaalde cursussen plaatsgevonden; Lezing Prof Dr Farid Esack, Mindful Moslim (3x),
Arabisch1, Arabisch0, Qur’anwetenschappen, Islamitisch Feminisme, Hayy ibn Yaqdhan en de lezing
van Dr Umar Faruq Abdallah. De culturele activiteiten zoals het Ramadanprogramma (diverse
lezingen), de Offerfeestlezing en de tweede lezing van Farid Esack waren kosteloos / gefinancierd
vanuit de stichting.
De docenten van Fahm Instituut werken allen als vrijwilliger. Versnaperingen omvatten koffie, thee,
versnaperingen en eten gedurende de cursussen en vergaderingen. Vergoedingen omvatten
reiskosten vrijwilligers, declaraties onkosten teamleden en docenten, minieme vergoeding voor
gastspreker. Zo is 2017 positief afgerond. Het openstaande saldo wordt meegenomen naar 2018 om
de stichting gezond en als altijd onafhankelijk voort te zetten.

Kostenpost 2017
Kantoorkosten
Drukwerk
Versnaperingen
Vergoedingen
Donaties
Cursistengelden

Totaal

Bedrag in Euro’s
Gedoneerd via Fahm Consultancy
Gedoneerd via Fahm Consultancy

-80,-926,66
+1.100
+2.965,78

+3.059,15

Stichting Fahm Instituut
Financieel Jaaroverzicht 2018
In 2018 hebben 6 betaalde cursussen plaatsgevonden; Islam en Extremisme, E-learning Filosofie, Elearning Dr Umar Faruq Abdallah, Mindful Ramadan, Islamitisch Feminisme (2x). Ook zijn de
aanmeldingen (betalingen) voor de Rumi Reeks, en andere cursussen in 2019 gestart. Derhalve valt
een deel van die inkomsten in 2018. De culturele activiteiten zoals het Ramadanprogramma (diverse
lezingen), de Offerfeestlezing en diverse lezingen over Sahabiyya en Islam en Vrede waren kosteloos/
gefinancierd vanuit de stichting. De docenten en teamleden van St. Fahm Instituut werken allen als
vrijwilliger.
Kantoorkosten omvatten de posten; administratie, betalingssystemen, abonnementen internet,
website onderhoud & design. Onder Drukwerk vallen boekjes per cursus en printkosten. Onder de
post Ontwikkeling Cursus vallen vakliteratuur en locatiekosten. Versnaperingen omvatten koffie, thee,
versnaperingen en eten gedurende de cursussen en vergaderingen. Vergoedingen omvatten
reiskosten vrijwilligers, declaraties onkosten teamleden en docenten, minieme vergoeding voor
gastspreker.
Ook in 2018 ontving Stichting Fahm Instituut een aantal donaties van in Nederland woonachtige
particulieren. In 2019 zullen wij ons hard maken voor een ANBI-status zodat donaties door
particulieren aantrekkelijker worden. We zijn dankbaar dat we ook 2018 positief hebben kunnen
afsluiten.

Kostenpost 2018
Kantoorkosten
Drukwerk
Ontwikkelingskosten
Versnaperingen
Vergoedingen
Donaties
Cursistengelden

Totaal

Bedrag in Euro’s
-2.325,91
-219,87
-1.201,98
-565
-2.695,64
+1.395,60
+7.476,20

+1.863,40

Doordat zowel 2017 als 2018 positief zijn afgesloten stond de kas op 1 januari 2019 op 4.922,55 euro.
In 2019 verwachten wij nog diverse kosten omtrent de reeds georganiseerde cursussen die in 2019
plaatsvinden, maar in 2018 geboekt zijn. Ook zullen er diverse werkzaamheden aan de website
plaatsvinden om zowel de E-learning als het aanmeldsystemen werkend te houden. In 2019 hopen we
echter wel de plussende trend door te zetten om het 5-jaren jubileum van Fahm Instituut vorm te
geven en ruimte te creëren om cursussen en culturele activiteiten te kunnen organiseren met
gastdocenten uit het buitenland.

