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Inleiding
Su-Shi is een non-profit platform dat zich ten doel stelt om een inclusivistische visie vanuit de islam uit
te dragen. De naam Su-Shi is afgeleid van soennisme en sjiisme, maar het platform staat open voor
alle islamitische denominaties (denk aan Ahmadiyya, soefisten, Alevieten, etc.) die de intra- of
interreligieuze dialoog willen aangaan. Su-Shi kent de veelheid en diversiteit aan interpretaties van de
islam bestaansrecht toe. Binnen Su-Shi is er om die reden geen ruimte voor exclusivistische
waarheidsclaims: de islam van vandaag de dag omvat weliswaar een aantal principes, waarden en
normen die door alle moslims gedeeld worden, maar de uiting en interpretatie van deze principes
verschillen per denominatie, of wellicht zelfs per individu. Su-Shi gaat in dit opzicht uit van het principe
van menselijke en geestelijke vrijheid en autonomie.

Su-Shi is zowel een ontmoetingsplatform als een format voor activiteiten van derden. In dit beleidsplan
worden onze kernwaarden, doelstellingen, organisatiestructuur en do’s-en-don’ts binnen onze
organisatie beschreven.
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1.

Missie/visie

Su-Shi ambieert verschillende islamitische denominaties bij elkaar te brengen voor ontmoeting en
dialoog. Ook biedt het als format ruimte aan andere organisaties om vergelijkbare initiatieven op te
zetten.
Su-Shi ontstond als reactie op negatieve en zelfs gewelddadige spanningen tussen verschillende
(islamitische) bevolkingsgroepen in het Midden-Oosten. Via internet vonden en vinden deze
spanningen steeds meer hun weg naar de Nederlandse samenleving, waar stereotype beelden van
‘de ander’ gecreëerd of bevestigd worden door beelden uit andere regio’s.
Nederland kent veel initiatieven of organisaties die zich inzetten voor inter-religieuze dialoog,
bijvoorbeeld tussen moslims en christenen. Su-Shi ambieert te voldoen aan een andere behoefte: het
vergroten van kennis en ontmoetingsmogelijkheden met mensen van hetzelfde, maar toch een ander
islamitisch geloof.

1.2

Doelstelling

Su-Shi’s ultieme doelstelling is om een kennis- en ontmoetingsplatform te zijn en te bieden aan alle
unieke en gelijkwaardige moslimgroepen in Nederland.

1.3

Strategie

Een vaste groep vrijwilligers en het Su-Shi bestuur organiseren per jaar minstens vijf evenementen,
gericht op ontmoeting en dialoog. Het aantal geïnteresseerden groeit gestaag en de evenementen
trekken zowel een vaste kern van publiek, als elke keer nieuwe gezichten.
Su-Shi co-organiseert ook enkele evenementen, gericht op debat en dialoog.
De organisatie houdt ieder jaar een evaluatie.
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2.

Huidige situatie

Su-Shi heeft een vast bestuur van vijf personen. Momenteel wordt er één nieuw iemand gezocht om
een ander bestuurslid te vervangen. Het bestuur functioneert goed.
De vaste groep van vrijwilligers (de kerngroep genaamd) omvat tevens de bestuursleden en bestaat in
totaal uit circa tien personen. Voor deze groep is de organisatie altijd op zoek naar ‘vers bloed’.
Momenteel gaat de prioriteit uit naar een sjiitische dame, een soennitische heer, en iedereen van een
minder vaak voorkomende moslimdenominatie.
Su-Shi hoopt in 2017 duizend volgers op Facebook te realiseren. Rondom evenementen groeit de
populariteit het snelst. Vanwege de organische groeidoelstelling, investeert Su-Shi niet financieel in
het uitbreiden van de groep betrokkenen.
Alle doelstellingen met betrekking tot activiteiten en financiële doelstellingen zijn behaald. Een
belangrijke toevoeging zou een ANBI-status betekenen.

2.1

Activiteiten van de organisatie

Su-Shi werkt met een min of meer vaste jaaragenda. Deze omvat in ieder geval één iftar-maaltijd in de
maand ramadan, alsook een quizavond, een debatavond, een lezing, en een activiteit in het kader van
de PAX Vredesweek.

2.2

Voorbeeld van activiteiten

In 2017 organiseerde Su-Shi voor het eerst twee iftar-bijeenkomsten, in samenwerking met restaurant
Syr. Hier werden online tickets voor verkocht om de kosten te dekken (Su-Shi heeft absoluut geen
winstoogmerk), maar er was veel meer vraag dan er aanbod was.
De activiteit in het kader van de PAX Vredesweek betrof in 2017 een Walk of Peace door het centrum
van de stad Utrecht. De organisatie bleek een uitdaging, te meer omdat er veel verschillende
organisaties bij betrokken waren. Dit gaan we in 2018 anders aanpakken.
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3.

Toekomst

Su-Shi wil in de nabije toekomst het bereik richting de doelgroep vergroten door een groot en intensief
project te starten op sociale media. Een aanzienlijk deel van de doelgroep begeeft zich namelijk op
sociale media. Su-Shi wil dit project bekostigen via fondsenwerving.
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4.

Organisatie

KvK nummer: 65182510
Fiscaal nummer: 856010546
ANBI-status: nee
Website:
Contact: bestuur@su-shi.org of info@su-shi.org

4.1

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de onderstaande personen:
Voorzitter:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuurslid:

mevr. Dijk
dhr. Buitelaar
dhr. Elhusseini
dhr. Vrijhoef
dhr. Essabane

Het bestuur is onbezoldigd en onafhankelijk. Door de kenmerken van Su-Shi, heeft de organisatie
twee voorzitters.

4.2

Werknemers

Su-Shi heeft geen werknemers.
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5.

Financiën

Zie financieel rapport op www.su-shi.org/files/2016-jaarverslag-1.4.pdf
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