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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/2 Erediensten. Mol. Islamitische geloofsgemeenschap Ensar. 
Rekening 2019. Advies. Goedkeuring.

1. In vergadering van 26 april 2020 heeft het comité van de islamitische 
geloofsgemeenschap Ensar te Mol de rekening over het dienstjaar 2019 opgemaakt 
en goedgekeurd. Het dossier is op 4 mei 2020 ingekomen op het provinciebestuur 
van Antwerpen.

2. De rekening 2019 dient natuurlijk bekeken te worden in het licht van het vooraf 
goedgekeurd budget 2019.
Het budget 2019 voorzag geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven.
De totale exploitatie-uitgaven werden geraamd op 21.337,20 EUR.
De totale exploitatie-ontvangsten werden geraamd op 6.086,00 EUR 
(geldinzameling, stortingen, giften) + 1.223,11 EUR (gecorrigeerd overschot/tekort 
2017).
De provinciesubsidie werd geraamd op 14.028,09 EUR.

3. In vergadering van 28 februari 2019 heeft uw raad akte genomen van voormeld 
budget 2019.

4. De provinciesubsidie ten bedrage van 14.028,09 EUR werd uitbetaald einde april 
2019.

5. De rekening 2019 bevat als uitgaventotaal op de exploitatie 16.816,30 EUR en 
als ontvangstentotaal 17.441,51 EUR, met een batig saldo van 625,21 EUR. Dit 
batig saldo zal als ontvangst ingeboekt worden in het exploitatiebudget 2021.

Vermits er geen onregelmatigheden werden vastgesteld bij de controle van deze 
rekening, stelt de deputatie uw raad voor om de rekening over het dienstjaar 2019 
van de islamitische geloofsgemeenschap Ensar te Mol gunstig te adviseren zonder 
boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 14 mei 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de rekening over het dienstjaar 2019 van de islamitische 
geloofsgemeenschap Ensar te Mol, ingekomen op het provinciebestuur van 
Antwerpen op 4 mei 2020;



Gelet op de artikels 55 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Kennis wordt genomen van de rekening over het dienstjaar 2019 van de 
islamitische geloofsgemeenschap Ensar te Mol met voor de exploitatie :
als som van de ontvangsten : 17.441,51 EUR
als som van de uitgaven :      16.816,30 EUR
                                        ______________________
met een batig saldo van :           625,21 EUR.
Beslist wordt de rekening over het dienstjaar 2019 van de islamitische 
geloofsgemeenschap Ensar te Mol gunstig te adviseren zonder boekhoudkundig-
technische opmerkingen ter zake.


