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1. Inleiding
Moskeevereniging Masjid El Fath wat in het Arabisch de opening / de sleutel
betekent maakt al sinds 1980 onderdeel uit van de Amersfoortse samenleving.
Een groep voormalige Marokkaanse gastarbeiders werd zich eind jaren ’70
bewust van het feit dat de kans op een structureel verblijf in Nederland groter
was dan een terugkeer naar het land van herkomst. Binnen de gemeenschap
groeide dan ook de behoefte aan een moskee, iets wat binnen het leven van
een moslim onmisbaar is. Met dit besef werd men geconfronteerd met het feit
dat de voorzieningen voor moslims in Nederland niet toereikend waren. Zo
ontstonden in veel gemeentes in Nederland veel initiatieven van moslims om
bij elkaar te komen voor het gezamenlijke gebed, gezelschap en culturele
activiteiten. Uit een van deze initiatieven van een groep Amersfoorters van
Marokkaanse afkomst is moskeevereniging Masjid El Fath ontstaan.
In 1980 werd een woonhuis aan de Soesterweg gekocht en van binnen
verbouwd tot een moskee. Door toename van het aantal leden werd al snel in
de loop der tijd uitgebreid met de naastgelegen panden.
Door de jaren heen heeft de moskeevereniging Masjid El Fath een grote
aantrekkingskracht gekend. Door de snelle groei van het aantal leden en de
toename van vaste bezoekers ontstond er steeds meer behoefte voor
uitbreiding om aan de vraag aan activiteiten van de achterban te kunnen
voldoen. Het oude pand kon niet in de behoefte voorzien naar educatieve,
sociaal-culturele, sport en maatschappelijke activiteiten. Ook de gebedsruimte
werd veel te klein om het aantal bezoekers te kunnen herbergen voor het
gezamenlijke gebed en de parkeergelegenheid was zeer beperkt.
Samen met de gemeente Amersfoort heeft de moskeevereniging Masjid El Fath
gezocht naar een geschikte locatie voor een nieuwe moskee. In 2001 kwam de
locatie aan de Zangvogelweg 156 in beeld. In december 2003 gaf de
gemeenteraad groen licht en werd er met de bouw gestart. Het gebouw is
financieel geheel door de lokale moslim gemeenschap gerealiseerd.
Het uiteindelijke resultaat is opgeleverd in 2007, een prachtig gebouw waarin
de moskeevereniging haar religieuze, educatieve en sociaal-maatschappelijke
activiteiten kan realiseren.
Vandaag de dag bestaat de achterban van de moskeevereniging Masjid El Fath
uit een grote multiculturele diversiteit waar wij bijzonder trots op zijn.
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2. Doelstelling
De activiteiten van de moskeevereniging Masjid El Fath hebben tot doel om
voor de achterban van de vereniging, maar ook meer in het algemeen voor de
moslimgemeenschap, de integratie, emancipatie en participatie in de
maatschappij te bevorderen middels het organiseren van educatieve, sociaalculturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten.
De moskeevereniging Masjid El Fath doet haar activiteiten vanuit een op de
islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid die op
verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij alle activiteiten staat het
actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal.
De vereniging wil graag investeren in samenwerking op lokaal niveau, met de
wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen. Hierdoor zullen alle
betrokken partners op eigen wijze kunnen bijdragen aan het algemeen belang
(leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de wijk/stad).
De moskeevereniging streeft ernaar om de problemen tussen individuen en
bevolkingsgroepen te overbruggen om zo een bijdrage te kunnen leveren aan
een samenleving in harmonie, saamhorigheid en wederzijdse respect tussen
verschillende bevolkingsgroepen en religies. De vereniging hoopt hiermee een
ideale maatschappelijke rol te kunnen vervullen en een breed en gemend
publiek uit Amersfoort en omstreken te kunnen bereiken.
Zoals hierboven benoemd zijn integratie, emancipatie en participatie centrale
begrippen voor de moskeevereniging
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2.1 Integratie
Integratie in de Nederlandse samenleving is in de visie van
moskeevereniging geen keuze, maar een “must”. Nieuw- en oudkomers
dienen zich de geschreven en ongeschreven regels eigen te maken om
volwaardig deel uit te kunnen maken van de Nederlandse samenleving.
Volledig participeren in de Nederlandse samenleving is van cruciaal
belang voor een succesvolle integratie. Dit proces dient echter wel van
twee kanten te komen.
2.2 Emancipatie
Voor een volwaardig burgerschap is het niet voldoende om lid van een
samenleving te zijn. Een bevestiging van de eigen identiteit is een
dynamisch proces voor de jongeren, waarbij zij niet tussen, maar in twee
culturen leven. Hiermee wordt een nieuwe identiteit gecreëerd om van
daaruit voor zichzelf en voor de samenleving op te komen. Emancipatie is
hiermee een proces om je eigen positie in de samenleving op te eisen.
Onderdeel hiervan is de erkenning van de eigen waarden en normen en
respect hebben voor andermans waarden en normen. De
moskeevereniging wijst assimilatie af, evenals het krampachtig
vasthouden aan een versteende cultuur uit het land van herkomst.
2.3 Participatie
Burgerschap op zijn beurt betekent meer dan opkomen voor jezelf, het
betekent jezelf dienstbaar maken aan de Nederlandse samenleving. Dit
door een actieve opstelling in onderwijs, arbeidsmarkt en
maatschappelijke organisaties. Participeren betekent ook een actieve
houding in het smeden van banden tussen de eigen organisatie en de
omgeving. Dialoog, voorlichting, debat en gezamenlijke activiteiten
horen bij dit thema.
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3. Organisatie
3.1 Accommodatie
Moskeevereniging Masjid El Fath was voorheen gehuisvest op de
Soesterweg. Sinds 2007 is moskeevereniging gehuisvest in haar prachtige
nieuwe gebouw aan de Zangvogelweg 156 te Amersfoort. Het gebouw is
ontworpen door architect Gerard Rijnsdorp.
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3.3 Bestuur
Het bestuur van de moskeevereniging Masjid El Fath bestaat uit 9
personen, een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene
bestuursleden. De bestuursleden worden op voordracht van een
vertrouwenscommissie door de algemene ledenvergadering gekozen. De
vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester worden vanuit het
bestuur benoemd. Het bestuur is belast met het dagelijks bestuur van de
moskeevereniging. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het
functioneren van de moskeevereniging en het financieel beheer. Het
bestuur vergadert maandelijks. Deze vergaderingen zijn besloten. Eens
per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. De
gehouden of te houden activiteiten en het financieel verslag worden dan
aan de leden gepresenteerd.
Het vervullen van deze bestuursfuncties betekent veel opoffering van de
vrije tijd. Desondanks is de motivatie en voeldoening zeer hoog. Dit
mede doordat de moslims het als een verplichting zien vanuit het geloof
om bij te dragen aan het welzijn van de maatschappij. Alle bestuursleden
functioneren op vrijwillige basis zonder financiële tegenprestatie.
3.4 Commissies
Zoals uit het organogram valt op te maken heeft de moskeevereniging
diverse commissies. Deze commissies organiseren activiteiten binnen
hun eigen disciplines na goedkeuring van het bestuur. Een aantal van
deze commissies hebben ook een adviserende rol richting het dagelijkse
bestuur. Elke commissie heeft een bestuurslid als contactpersoon. Zo kan
het bestuur er op toe zien dat de commissies hun taken binnen de kaders
van het vastgestelde beleid blijven uitvoeren. Ook kunnen de commissies
hierdoor rechtstreeks communiceren met het bestuur.
3.4.1 Kascommissie
De kascommissie doet de kascontrole en onderzoekt de staat van
baten en lasten met toelichting. De kascommissie brengt jaarlijks
voor de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen
in. Naast de controle van de kascommissie heeft de
moskeevereniging ook een externe accountant.
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3.5 Financiën
Om de doelstellingen van de vereniging te kunnen realiseren zijn er
financiële middelen nodig. Ook het onderhoud van het pand waarin de
vereniging gevestigd is brengt de nodige kosten met zich mee. Om dit te
kunnen bekostigen moet de vereniging geld werven. Dit gebeurt door
middel van:
 Contributie
De moskeevereniging telt per januari 2018, 954 betalende leden.
De contributie bedraagt € 120,- per jaar per gezinshoofd.
 Giften
Naast contributie zijn de incidentele giften ook een belangrijke
inkomstenbron. Veel moslims die vrijwillig aan de moskee
schenken doen dit uit geloofsovertuiging. De giften bestaan veelal
uit geldbedragen of een schenking van een duurzaam
gebruiksgoed.
 Sponsors
De moskeevereniging zoekt actief voor haar activiteiten naar
sponsoren om de kosten te drukken.
 Collectes
Jaarlijks worden er in de maand ramadan collectes gehouden ter
financiering van grote onderhoudsprojecten aan het gebouw of
aanschaf van dure installaties en materialen.
 Winkel
De moskeevereniging heeft haar eigen winkeltje in het gebouw.
Hier worden veelal typische Marokkaanse specerijen verkocht. Dit
genereert voor de vereniging extra inkomsten om de financiële
situatie te verbeteren.
 Kantine
Naast een eigen winkeltje heeft de moskeevereniging ook een
kantine waar de leden / bezoekers terecht kunnen voor het
drinken van een bakje koffie of een traditionele Marokkaanse
muntthee. Ook dit genereert voor de vereniging evenals de winkel
extra inkomsten.
 Verhuur Soesterweg
De moskeevereniging genereert ook additionele inkomsten uit
verhuur van het oude pand aan de Soesterweg.
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3.6 Vrijwilligers
De moskeevereniging is zeer afhankelijk van vrijwilligers. Het aansporen
en motiveren van de leden zowel ouderen als jongeren krijgt veel
aandacht binnen de vereniging. Resultaat is de hoge bereidheid van onze
leden om zich als vrijwilliger in te zetten voor de vereniging. Via
vrijwilligerswerk leveren ook de leden van de vereniging een bijdrage aan
de samenleving. Het doen van vrijwilligerswerk heeft voor deze mensen
een positief effect op hun gezondheid. Het gevoel van eigenwaarde
groeit en gevoelens van stress en eenzaamheid nemen af.
Het overgrote deel van de vrijwilligers ontvangt geen financiële
tegenprestatie. De vrijwilligers in het onderwijs (leraren / leraressen)
hebben een vrijwilligersovereenkomst en ontvangen een vergoeding
gelijk aan het maximum vastgesteld normbedrag per jaar door de
Belastingdienst. De imams zijn echter in loondienst van de
moskeevereniging en hebben een arbeidsovereenkomst en krijgen loon
uitgekeerd.
3.7 Leden
Moskeevereniging Masjid El Fath telt in Amersfoort 954 betalende leden.
Elk betalende lid is een gezin. Het aantal leden is de laatste jaren sterk
gegroeid en blijft groeien. De contributie bedraagt voor de leden € 10,per maand. Naast de leden kent de moskeevereniging vele vaste
bezoekers. Het merendeel van deze mensen zijn afkomstig uit de
Amersfoortse gemeenschap. Maar ook mensen buiten Amersfoort weten
steeds vaker de weg te vinden naar de moskeevereniging. Voornamelijk
mensen uit de omringende plaatsen (Soest, Barneveld, Leusden, Baarn,
Bunschoten, Nijkerk, Putten, Ermelo, Scherpenzeel, Harderwijk).
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3.8 Communicatie
De moskeevereniging Masjid El Fath beschikt over een website
www.moskee-elfath.nl. Naast algemene informatie kunnen de
bezoekers via de website in contact komen met de moskeevereniging
voor diverse verzoeken en vragen. De website wordt zeer intensief
bezocht. Getuige hiervan is het onderstaand laatst bekende resultaat
(december 2017) aan zoekopdrachten.
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De moskeevereniging is ook actief op Facebook (https://nlnl.facebook.com/elfath.amersfoort) en heeft momenteel ca. 3.633
(stand januari 2018) volgers. Deze vorm van sociale media wordt
gebruikt als hulpmiddel voor het promoten van activiteiten, seminars en
evenementen.
Om de achterban van de vereniging nog beter te kunnen informeren zijn
er binnen het gebouw meerdere TV informatieschermen. Deze worden
veelvuldig gebruikt voor het promoten van activiteiten en overige
mededelingen. Tevens is de moskeevereniging ook bereikbaar via e-mail
of via een vaste telefoonlijn.

4. Educatieve activiteiten
Zoals al in de doelstelling benoemd hebben de activiteiten van de
moskeevereniging Masjid El Fath tot doel om voor de achterban van de
vereniging, maar ook in het algemeen voor de moslimgemeenschap, de
integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen
middels het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve,
maatschappelijke en religieuze activiteiten.
4.1 Basisonderwijs
Elk weekend wordt er les gegeven aan jonge kinderen door een groep
leraren en leraressen (vrijwilligers) bestaand uit de leden van de
vereniging. Ook worden er diverse activiteiten voor deze jongeren
georganiseerd om zo de islamitische normen en waarden over te
brengen en zich maatschappelijke betrokken te voelen. Het
basisonderwijs telt momenteel (2018) 475 kinderen die elk weekend
onderwezen worden.
4.2 Huiswerkbegeleiding
Moskeevereniging Masjid El Fath biedt huiswerkbegeleiding aan
kinderen van haar leden. Dit gebeurt in een rustige en stimulerende
leeromgeving. De kinderen worden intensief begeleid door hoog
opgeleide vrijwilligers uit de achterban van de vereniging op vrijwillige
basis. Deze jongeren geven aan dat zij hier veel profijt van hebben.
4.3 Godsdienstlessen / lezingen / Koranlessen
Meerdere malen per week worden er door de imam lezingen en lessen
gegeven over diverse onderwerpen binnen de religie (islam) zowel aan
de leden evenals de niet leden.
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5. Maatschappelijke activiteiten
Een bijdrage leveren aan een betere samenleving? Dat doe je door met mensen
te praten over de dingen die ons bezig houden. Leuke alledaagse zaken, maar
ook dingen die bezwarend zijn. Op deze wijze probeert de moskeevereniging
masjid El Fath een brug te creëren tussen de verschillende bevolkingsgroepen.
5.1 Spreekuur imam
De moskeevereniging Masjid El Fath faciliteert in het algemeen voor haar
achterban een spreekuur met de imam. Leden kunnen voor hun
religieuze vragen een verzoek indienen voor een persoonlijke
(vertrouwelijke) gesprek met de imam. Ook voor persoonlijke kwesties in
de breedste zin kunnen de leden hiervoor bij de imam terecht. Zo biedt
de vereniging een helpende hand aan mensen die gebukt gaan aan
problemen.
5.2 Sociale controle
Door sociale controle wordt bewerkstelligd dat mensen zich aanpassen
aan gedrag dat van hen in de groep verwacht wordt. Vanuit de
moskeevereniging Masjid El Fath gaat er dan ook een enorme sociale
controle uit. De imam heeft hierin een zeer belangrijke rol. Hij vervult een
brugfunctie vanuit het geloof en het bestuur naar de leden van de
vereniging. Dit door middel van o.a. de vrijdagpreken. De leden dragen
de boodschap op hun beurt uit in de wijk en hun omgeving. Dit draagt bij
aan een goede verstandhouding met de buurtbewoners en verbetering
van het leefklimaat in de wijk.
5.3 Klankbordgroep
Bij projecten die in het verlengde van de moskeevereniging Masjid El
Fath liggen neemt de vereniging deel aan klankbordgroepen.
5.4 Wijkbeheerteam
Om mee te praten over het reilen en zeilen van de wijk Liendert
(vestegingswijk van de vereniging) heeft de vereniging zitting genomen in
het wijkbeheerteam. Zo probeert de moskeevereniging een steentje bij
te dragen aan het welzijn van de wijk.
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5.5 Platform
Voor het bevorderen van dialoog met andere levensbeschouwingen is de
moskeevereniging toegetreden als lid van het Platform voor Religies en
Levensbeschouwingen. Op deze manier kunnen verschillende
maatschappelijke thema’s met elkaar gedeeld worden met een hogere
doelgroep bereik.
5.6 Samenwerking
Om de effectiviteit van haar activiteiten te vergroten zoekt de
moskeevereniging Masjid El Fath regelmatig samenwerking met andere
maatschappelijke organisaties.
5.7 Thema avonden
Moskeevereniging Masjid El Fath organiseert maandelijks voor de
jongeren een thema avond. Maatschappelijke problemen en (sociale)
vraagstukken worden uitgelicht en besproken. De meeste onderwerpen
worden door de jongeren zelf ingebracht. Zo probeert de vereniging alle
daagse onderwerpen die er bij de jongeren spelen bespreekbaar te
maken.
5.8 Ontmoetingsplek
Moskeevereniging Masjid El Fath als ontmoetingsplek is van vitaal sociaal
belang voor een grote groep ouderen (mannen en vrouwen). Voor deze
groep is de moskeevereniging vaak de enige plek waar zij sociaal actief
kunnen zijn. Het hier ontmoeten heeft voor deze mensen een positief
effect op hun gezondheid. Het gevoel van eigenwaarde groeit en
gevoelens van stress en eenzaamheid nemen af.
Ook vervult de moskeevereniging een belangrijke maatschappelijke
functie als ontmoetingsplek voor de jongeren. De vereniging is voor de
jongeren niet alleen een ontmoetingsplek maar ook een stimulerende
omgeving waar de jongeren de mogelijkheid hebben zich te ontwikkelen
op het sociaal-maatschappelijke vlak. Door de interactie tussen de
jongeren en de oudere generatie levert dit een belangrijke bijdrage aan
het maatschappelijke bewustzijn van de jongeren.
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5.8 Mortuarium
De meeste moslims die in Nederland leven worden in het land van
herkomst begraven. Dit heeft te maken met het feit dat er nog
onvoldoende faciliteiten zijn om Islamitisch te begraven. Ook dient elke
overledene een rituele wassing te ondergaan. Vanuit deze behoefte van
de plaatselijke moslimgemeenschap en het zoveel mogelijk ontzorgen
van de nabestaanden heeft de moskeevereniging ruimte gecreëerd
binnen het pand waar de rituele wassing uitgevoerd kan worden. Ook is
er binnen het pand een mortuarium ingericht. Zo kan de overledene in
het pand van de moskeevereniging verblijven tot aan de repatriëring
door een uitvaartmaatschappij.
Aan het gebruik van het mortuarium zijn er kosten verbonden. Deze
worden deels gedekt door de vergoeding die de nabestaanden van de
overledene moeten voldoen. De kosten voor de leden bedragen € 0,- en
voor de niet leden € 350,- (een deel hiervan € 175,- wordt vergoed door
de uitvaartverzekeraar). Om aan de vraag te kunnen voldoen worden
deze diensten alleen aan moslims binnen de onderstaande regio’s
aangeboden.

(Amersfoort / Leusden / Soest / Baarn / Bunschoten / Nijkerk /
Barneveld / Woudenberg / Scherpenzeel / Putten / Ermelo / Harderwijk)
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6. Sociaal-culturele activiteiten
Onze samenleving is divers. Mensen verschillen op talloze manieren van elkaar.
Zichtbare (o.a. huidskleur) en minder zichtbare dingen (o.a. culturele en sociale
achtergrond). Door culturele en sociale activiteiten te organiseren probeert de
moskeevereniging Masjid El Fath deelnemers de verschillen tussen mensen
positief te laten beleven en ervaren.
6.1 Rondleidingen
Het gehele jaar door verzorgt de moskeevereniging Masjid El Fath
rondleidingen. De moskeevereniging ontvangt verschillende groepen
instellingen, studenten maar ook mensen die graag in gesprek willen met
een moslim of de moskee van binnen uit willen zien. Ook krijgt de
moskeevereniging vele verzoeken van basisscholen uit de omgeving voor
een rondleiding. Veel van deze scholen hebben dit in hun lesprogramma
opgenomen en keren jaarlijks terug met hun klassen. Geïnteresseerden
kunnen via de website of e-mail een rondleiding aanvragen.
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6.2 Voedselbank
Jaarlijks bij het offerfeest krijgen de leden van de moskeevereniging de
gelegenheid om een deel van het vlees te schenken aan de
minderbedeelden. Dit doet de vereniging dan in samenwerking met de
Voedselbank Amersfoort. De moskeevereniging verzamelt vlees in en de
voedselbank “Voedsel Focus Amersfoort” informeert op haar beurt haar
leden over de inzameling. Het verzamelde vlees wordt door de
moskeevereniging dan uitgedeeld aan de leden van de voedselbank
ongeacht achtergrond en geloofsovertuiging. Door dit initiatief maakt de
moskeevereniging vele mensen erg blij. Er wordt veel voldoening hieruit
gehaald. Dit alles motiveert de moskeevereniging om zich hiervoor te
blijven inzitten.
6.3 Feestdagen
De moskeevereniging Masjid El Fath hecht veel waarde aan de viering
van religieuze feestdagen. Hierbij kun je denken aan de viering van de
Ramadan, Eid ul Fitr of in Nederland beter bekend als Suikerfeest en de
viering van Eid Al-Adha (Offerfeest).
 Ramadan
De Ramadan is voor de moslims, overal in de wereld een
bijzondere maand. In deze voor de moslims heilige maand worden
de moskeeën massaal bezocht voor het verrichten van de gebeden
(Tarawih) of het bijwonen van lezingen. Dit geldt ook voor de
moskeevereniging Masjid El Fath. Het aantal bezoekers deze
maand aan de moskeevereniging Masjid El Fath passeert ruim de
grens van duizend personen per avond. Om aan de behoeften van
de bezoekers te kunnen voldoen, wordt er in deze maand extra
veel meer aandacht besteed aan het organiseren van seminars en
lezingen.
 Verbreken vasten
De nodige aandacht krijgt ook het verbreken van het vasten, het
gezamenlijk nuttigen van een maaltijd. Deze gezamenlijke maaltijd
wordt door de moskeevereniging dan ook gebruikt als een
voorziening voor de mensen die het minder hebben in de
samenleving en om in deze voor de moslims zegenrijke maand de
genegenheid en morele steun te ervaren binnen de gemeenschap
van gelovigen.
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 Laylat ul-Qadr
Laylat ul-Qadr (Nacht van de Beslissing) is een zeer bijzondere en
waardevolle nacht tijdens de maand Ramadan. Dit is voor de
moskeevereniging Masjid El Fath dan ook de drukste nacht van de
al zo drukke maand Ramadan. Tijdens deze heilige nacht overstijgt
het aantal bezoekers alle verwachtingen. Veel mensen uit de
gemeenschap en omgeving zijn dan aanwezig. Tijdens deze nacht
organiseert de moskeevereniging een grote iftar. Veel mensen van
verschillende afkomst zijn hierbij aanwezig om gezamenlijk een
feestmaal te nuttigen. Dit is bij uitstek de ideale gelegenheid om
met mensen van verschillende afkomst kennis en in gesprek te
geraken. Het feestmaal wordt veelal door de leden thuis
voorbereid. De moskeevereniging doet een week hieraan
voorafgaand een oproep aan leden om gerechten mee te nemen,
waar altijd massaal gehoor aan gegeven wordt.
 Eid ul Fitr / Eid Al-Adha
Het beëindigen van de islamitische vastenperiode (Ramadan)
wordt ingeluid door de viering van Eid ul Fitr (ook bekend als
Suikerfeest). Dit is één van de grootste islamitische feestdagen
evenals de Eid Al-Adha (Offerfeest). Voor de moskeevereniging
behoren deze twee feestdagen tot de drukste dagen van het jaar.
6.4 Open dag
Op deze open dagen is iedereen van harte welkom om kennis te maken
met de moskeevereniging. De moskeevereniging Masjid El Fath streeft er
naar om, om de twee jaar een open dag te organiseren. Dit om vooral
niet moslims kennis te laten maken met de moskeevereniging, islam en
de Marokkaanse cultuur.
6.5 Excursies
Jaarlijks worden er excursies en uitjes georganiseerd voor de diverse
doelgroepen (ouderen, jongeren, vrouwen en mannen) uit de achterban
van de moskeevereniging. U kunt hierbij denken aan pretparken,
museums en veel meer.
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7. Sportieve activiteiten
Sporten is niet alleen goed voor de conditie maar ook voor het leren omgaan
met anderen. Daarom organiseert moskeevereniging Masjid El Fath het gehele
jaar door op het gebied van sport diverse terugkerende activiteiten.
Voorbeelden hiervan zijn:
 Zwemmen
 Fitness
 Hardlopen
 Mountainbiken
 Bowlen
 Voetbal
 Paintball
 Karten
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