
 
 
 

Notulen 
Tijdsduur  17:30 – 19:30  Notulist:  Abderrahim Skori 

Voorzitter: Rachid Abarkane Datum 01-04-2013 

Aanwezigen:  Rachid Abarkane, Chafik Sabab, Driss Harmach, Mohamed Barkouki en 
Abderrahim Skori  

Afwezig:  - 

Orgaan: Bestuur in oprichting 

Agendapunten 
 

Onderwerp Behandelaar 

 

P 1. Opening en welkom Chafik 

E 2. Mededelingen 
Geen mededelingen behalve dat prioriteiten van de opgestelde agenda zullen 
worden behandeld. Overige onbesproken onderwerpen zullen ter tafel komen in 
de volgende vergadering. 

Iedereen 

B 3. Rolverdeling en rechtsvorm 
 Besluit om de huidige rechtsvorm van “stichting” voort te zetten en geen 

vereniging op te richten i.v.m. noodzakelijke toezichthoudende organen. 
  Voorstel tot naamswijziging: Islamitisch Cultureel Centrum Woerden 

(ICCW) t.b.v. communicatie met externe partijen en uitstraling naar 
buiten toe 

 Vastgestelde functies binnen stichting: 
o Penningmeester:    Chafik Sabab 
o Secretaris:              Abderrahim Skori 
o Vice-Voorzitter:      Mohamed Barkouki 
o Voorzitter:               Driss Harmach of Rachid Abarkane (zie punt 5) 

 Zie punt 4 voor organogram 

Iedereen 

B 4. Organogram 

 

Iedereen 
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B 5. Voorzitterschap 
 Er zijn twee kandidaten voor het voorzitterschap. Afgesproken is dat 

zondag aanstaande (7 april 2013) de gemeenschap (leden van de 
stichting) zal worden gevraagd om een stem uit te brengen voor de 
kandidaat wie zij het meest geschikt vinden voor deze functie.  

Iedereen 

B 6. Aanstellen commissies en RvT 
 Aanstellen Adviescommissie: 

T.b.v. advisering van bestuur over algemene zaken (gevraagd en 
ongevraagd advies), heeft het bestuur besloten een aantal personen te 
benaderen voor toetreding tot deze commissie. 

 Aanstellen Bouwcommissie: 
T.b.v. advisering van bestuur over de bouwaangelegenheden 
(gevraagd en ongevraagd advies), heeft het bestuur besloten een 
aantal personen met bouwervaring te benaderen voor deze commissie. 

 Aanstellen Raad van Toezicht: 
 T.b.v. toezicht op het bestuur, is het bestuur voornemens een aantal 
mensen te polsen.  

 Aanstellen Kascommissie: 
T.b.v. jaarlijkse kascontrole, heeft het bestuur drie personen benaderd 
voor toetreding tot deze kascommissie. Dit is noodzakelijk om het 
oude bestuur te dechargeren.  

Iedereen 

B 7. Geld inzamelen t.b.v. nieuwbouw moskee 

 Omdat de start van de bouw op korte termijn gaat plaatsvinden, moet 
er nu van iedere gelegenheid gebruik worden gemaakt om geld in te 
zamelen.  

 Alle vrijdagen, mits niet al een afspraak is gemaakt met een andere 
moskee of een gemeenschap uit het buitenland komt, dienen te 
worden gebruikt voor inzamelen geld t.b.v. nieuwbouw moskee 
Woerden.  

 Vaste personen dienen elke vrijdag gestructeerd geld in te zamelen 
kort vóór de vrijdagpreek. Vaste personen zullen hiervoor gevraagd 
worden. Tevens dienen altijd twee vrijwilligers ná het gebed bij de 
ingang te staan voor donaties van late moskeebezoekers.  

Iedereen 

B 8. Overige onderwerpen 
 Besloten is de notulen van de bestuursvergaderingen na vaststelling 

en goedkeuring openbaar te maken en ter inzage aan te bieden aan 
leden van de moskee 

 Onderwerpen ter bespreking in volgende vergadering 
o Voorzitterschap 
o KvK-gegevens 
o Nieuwe statuten 
o Overdracht bankpas e.d. door oude bestuursleden 
o Nieuwe huisregels e.d. 

Iedereen 

P 9. Afsluiting Rachid 

 
P = Procedureel, I = Informatief, M = Meningvormend, B = Besluitvormend, E = Evaluatie 


