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Organisatie
Stichting Pink Marrakech
Mobiele nummer 0652301812
Email: pinkmarrakech@gmail.com
KvK nummer van de stichting is 72606614
Opnamenummer bij de belastingdienst is: 8591.71.449
Bank rekening nummer: ABN-AMRO NL 74 ABNA 0837 4434 90

Aan de hand van de beschikbare gegevens heeft de belastingdienst
beoordeeld dat er geen sprake is van ondernemerschap voor de omzetbelasting,
inhoudingsplicht voor de loonheffing of belastingplicht voor de vennootschapsbelasting.
Mensen kunnen doormiddel van een contactformulier
op de website met ons in contact komen. Ook is er een
telefoonnummerop de website beschikbaar, zo ook het volgende
mailadres. pinkmarrakech@gmail.com voor mail contact.
Pink Marrakech is een Nederlands-Marokkaans LHBT+-platform
(LHBT staat voor Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen, Transseksuelen
en de plus voor alle andere seksuele richtingen, zoals Interseksueel, Aseksueel,
Panseksueel, Queer) voor alle LHBT +ers en is officieel gelanceerd op zondag 15 januari
2017. Pink Marrakech is een Initiatief van Nassiri Belaraj. Nassiri (43) is geboren en getogen
in Nederland en heeft Marokkaanse ouders. Door de komst en het succes van de tweede
Marokkaanse boot tijdens de Pride (ook wel Gaypride of Canal Pride genoemd) in 2016 in
Amsterdam is Nassiri geregeld gevraagd of er niet vaker evenementen en bijeenkomsten
voor met name Marokkaanse (en overige allochtone) homoseksuelen georganiseerd
kunnen worden en daar heeft hij gehoor aan gegeven. ‘Pink Marrakech’ was een feit.

Marokkaanse boot
In augustus 2014 deed voor het eerst in de geschiedenis van de Gaypride
een ‘Marokkaanse boot’ mee met de botenparade in Amsterdam. Dit genoeglijke feit heeft heel wat
teweeggebracht binnen de moslimgemeenschap in het algemeen en de Marokkaanse gemeenschap
in het bijzonder. Het thema LHBT+ werd voor, tijdens en na de vaart binnen diverse gelederen
besproken. Het vormde voor Pink Marrakech de aanleiding om regelmatig in het openbaar op te treden
om binnen de Marokkaanse gemeenschap het taboe op het LHBT+ onderwerp bespreekbaar te maken
en waar mogelijk te doorbreken. Als LHBT+ groep van Marokkaanse afkomst en sympathisanten daarvan,
ziet Pink Marrakech zich genoodzaakt de dialoog over seksuele diversiteit gaande te houden. De
organisatie is zich er terdege van bewust dat er nog een lange strijd gevoerd zal moeten worden.

Onze missie
Onze missie is het opkomen voor de belangen van LHBT+ers met een moslimachtergrond, het bestrijden
van vooroordelen die te maken hebben met LHBT+ers en seksuele diversiteit, het bespreekbaar maken
van het LHBT+ zijn binnen de moslimgemeenschap,
het creëren van een leefbare omgeving voor LHBT+ers en het vergroten van acceptatie van LHBT+ers
en van seksuele diversiteit binnen de moslimgemeenschap en – waar mogelijk - binnen de diverse
allochtone culturen die in Nederland aanwezig zijn.

Onze visie
Pink Marrakech wil het symbool worden voor de strijd van de LHBT+ emancipatie binnen
de moslimgemeenschap. Het doel is een organisatie te creëren die met zoveel mogelijk
middelen (meetings, lezingen, publicaties, infomarkten, zichtbaarheid, onderzoek, schoolbezoeken,
workshops) haar idealen gaat proberen te verwezenlijken om zo de levens van LHBT+ers met een
moslimachtergrond te optimaliseren.
Veel mensen weten inmiddels van het bestaan van Pink Marrakech af en weten de weg naar de
organisatie te vinden. Zichtbaarheid bij (grote) LHBT+ manifestaties en op social media en
mond-tot-mondreclame spelen hierbij een grote rol. Zo heeft Pink Marrakech in 2017
de eerste ‘Pink Marrakech Arabian Night’ georganiseerd: maar liefst tachtig mensen hebben
deze informatieve en feestelijke avond bezocht. Ook de eerste ‘Roze Iftar’ in samenwerking met
het Midzomergrachtfestival in Utrecht was een succes. Op dat evenement kwamen vijfenzestig
geïnteresseerden af.

Onze voorwaard

De drie V’s
Vertrouwen
Pink Marrkech geeft vertrouwen aan de vaak kwetsbare mensen met
een (Marokkaanse) moslimachtergrond die worstelen met hun geaardheid. Zij ondersteunt
deze mensen doordat zij hun verhaal kunnen doen en om advies/ondersteuning te vragen
bij hun worsteling en problemen. Bij Pink Marrakech staat de LHBT+er er niet alleen voor.
Door ervaringsverhalen van anderen te kunnen horen, door het organiseren van activiteiten zoals
bijvoorbeeld inspiratievolle bijeenkomsten en door het geven van voorlichting moet elke LHBT+ er
die bij Pink Marrakech aanklopt het vertrouwen krijgen dat hij/zij niet de enige is.

Veiligheid
Pink Marrakech werkt aan de veiligheid van mensen die worstelen met hun geaardheid.
Pink Marrakech werkt aan een netwerk van opvangadressen om jongeren die gevaar lopen op te
vangen. Pink Marrakech kan anoniem geconsulteerd worden. Zij is laagdrempelig, biedt hulp bij zaken
als coming-out, agressie, non-acceptatie en emancipatie en zij staat in nauw contact met overige LHBT+
organisaties, zoals: COC Nederland, Hiv-vereniging Nederland, LHBT+horeca en ‘Roze in Blauw’, het
netwerk van en voor LHBT+ ers bij de politie).

Vertellen
Pink Marrakech vertelt door middel van het geven van voorlichting en ervaringsverhalen
\over het worstelen met de geaardheid binnen de (Marokkaanse) moslimcultuur. Pink Marrakech
maakt dit bespreekbaar binnen de diverse gemeenschappen en zorgt voor ‘awareness’ en
begrip rondom dit onderwerp.

Doelstelling PM
Pink Marrakech wil homoseksualiteit bespreekbaar maken binnen
de Marokkaanse Moslim gemeenschap. Dit doen we door middel van
voorlichting, thema bijeenkomsten en het beheer van een website.
St. Pink Marrakech staat verder voor het volgende:
Het bevorderen van de (naams)bekendheid en invloed, op basis van kennis en deskundigheid;
Een plek om informatie te delen over LGBTI binnen de Marokkaanse gemeenschap en wat
Pink Marrakech hierin kan betekenen. Tevens een plek waar men ervaringsverhalen kan en mag delen
voor (h)erkenning en zichtbaarheid.
Het zijn van een makkelijke vindplaats waar mensen – anoniem – terecht kunnen met vragen, problemen
en verzoek om hulp.

Op dit moment werken wij aan een netwerk van opvangcentra, psychologen en
ondersteunen wij bij veiligheidskwesties waarin bijvoorbeeld de politie een beroep op
ons kan doen. Een website kan ondersteunen bij snelle vindbaarheid en inzetbaarheid
voor mensen die gevaar lopen binnen de Marokkaanse gemeenschap als LGBTI-er.

Activiteitenplanning:
9 december spreken op het Queer-migrant festival in Bali, Amsterdam.
12 december voorlichtingsmiddag bij stichting Argan Amsterdam.
9 februari officiële lancering Stichting Pink Marrakech en website Lloyd hotel
Doorlopend: organiseren leden bijeenkomsten onder andere met discussie avonden en
thema bijeenkomsten.
Voorbereiding en deelname met een boot tijdens de Gay Pride.
Roze iftar tijdens Ramadan periode.

Doelgroep
Onze stichting richt zich in eerste instantie op de LHBTI groep van Marokkaans
afkomst, sympathisanten daarvan en de Marokkaanse gemeenschap hieromheen.
Daarnaast richt de stichting zich op hulpverleners, scholen, verenigingen en andere
organisaties die te maken krijgen met LGBTI-ers met een Marrokaanse
achtergrond of diens omgeving.

Beheer van gelden
Inkomsten:
Subsidies
Doormiddelvanaanvragenbijbijvoorbeeld:gemeenteAmsterdam,COC Amsterdam,
COC Nederland en andere partijen die (bijzondere) initiatieven steunen.
Sponsoren, sympathisanten
Donateurs

Beschikken over het vermogen van de Stichting
Op grond van artikel 4 lid 8 van de statuten van de Stichting en haar feitelijke werkzaamheid
ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten. Het bestuur kan en mag niet
over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen betreft.
Besteding:
Voor de besteding van de gelden verwijzen wij naar paragraaf ... doelstellingen en
activiteitenplanning

Bestuursleden
Directeur: Belaraj, Nassiri
21-09-1974, Gorinchem (Nederland)
Voorzitter: Abdel-laten, Abdelaziz
13-05-1985, Naarden (Nederland)
Secretaris : Ennahachi, Rachida
13-05-1975, Beni Boujettou (Marokko)
Penningmeester: Bommel, Selma Foekje Nanda
26-12-1980, Dordrecht ) Nederland
Op grond van artikel 5 lid 1 en 2 is het bestuur gezamenlijk belast met het besturen van de Stichting.

De directeur is alleen zelfstandig bevoegd.Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en
het aagaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander
verbindt. De directeur is hier wel toe bevoegd.

Financiële gegevens van de
instelling
Activiteitenplanning:
Bijdragen gemeente Amsterdam

€ 1000, 00

25%

Donaties, subsidies, giften

€ 2260,50

75%

Totaal inkomsten:

€ 3260,50

100%

Uitgaven:
Boot Gay Pride:

€ 907,50

Huidig saldo op 01-03-2019

€ 2353.00

Het percentage inkomsten donaties en giften moet de komende jaren
langzaam toenemen tot 60%.

Donaties en giften:
De eerste strategie die Pink Marrakech in wil zetten is het vergroten van het aantal
donaties. Vanaf januari 2019 heeft Pink Marrakech een nieuwe website. Tegelijkertijd zal een bewustwordingscampagne gestart worden, gericht op het Nederlandse publiek. Naast bewustwording is ook fondsenwerving een doel van deze
campagne, met name via eenmalige donaties. Op dit moment komen er enkele
honderden euro’s per jaar binnen aan particuliere giften, maar het streven is om
het aantal donaties te vergroten tot een paar duizend per jaar. Dit wil Pink Marrakech doen door acties en campagnes, het inzetten van bekende Nederlanders als
ambassadeur, sponsoracties door scholen en bedrijven en benefietactiviteiten.

Subsidies
De (project)subsidies zullen de komende jaren nog steeds een groot deel van de
inkomsten vormen. Pink Marrakech zal nieuwe projecten blijven ontwikkelen, waar
financiering voor gezocht zal worden bij particuliere fondsen en gemeentelijke en
landelijke overheid. Ook gaat Pink Marrakech zich de komende tijd meer op internationaal vlak begeven als het gaat om fondswerving een voorbeeld waar nu mee
samen wordt gewerkt is ‘’Huis van de mens, te Brussel’’ Zij steunen ons dit jaar met
de boot voor de Gay Pride

Overige kosten
Op dit moment zijn er weinig tot geen overheadkosten die de stichting maakt.
De stichting wordt ondersteunt door een grote groep enthousiaste vrijwilligers.
Pink Marrakech werkt op dit moment nog niet vanuit een vaste eigen (te bezoeken) locatie. Het behoord wel tot de plannen om deze (locatie) in de toekomst te
realiseren.

