
 
 
 

Notulen 
Tijdsduur  18:30 – 19:45  Notulist:  Abderrahim Skori 

Voorzitter: Rachid Abarkane Datum 12-04-2013 

Aanwezigen:  Rachid Abarkane, Chafik Sabab, Mohamed Barkouki, Ahmad Houdhoud en 
Abderrahim Skori  

Afwezig:  - 

Orgaan: Bestuur  

Agendapunten 

Onderwerp Behandelaar 

 

P 1. Opening en welkom Rachid 

E 2. Mededelingen 
 Rachid deelt mede dat de inschrijfprocedure bij de Kamer van 

Koophandel afgehandeld is. 

 

Rachid 

B 3. Raad van Toezicht 
 Alle bestuursleden zijn het er overeens dat een Raad van Toezicht een 

nuttig orgaan is voor de stichting. De RvT-leden dienen, naast de 
bestuurders, ook vermeld te worden in de statuten. Daarnaast dienen de 
RvT-leden te worden ingeschreven bij de KvK. 
 
Allereerst zal het bestuur de functies van de RvT bepalen en vervolgens 
zullen potentiële kandidaten worden benaderd. Indien weinig 
belangstelling is voor de Raad van Toezicht, dan zal het bestuur naar 
een andere oplossing zoeken om interne beheersing te garanderen. 

Iedereen 

B 4. Kennismaking met administratiekantoor 
 Vrijdag 3 mei 2013 om 19.00u staat een kennismakingsgesprek 

ingepland met directie van administratiekantoor (locatie: Nieuw-
Vennep).  
Doelstelling van kennismakingsgesprek: Achterhalen wat het 
administratiekantoor voor ons kan betekenen en praktische tip t.a.v. 
administratie moskee Woerden. 

Iedereen 

B 5. Kascommissie 
 Op korte termijn zullen de kascommissieleden worden uitgenodigd voor 

een controle van de financiële bescheiden. Het bestuur zal formele 
geheimhoudingsovereenkomsten opstellen die ondertekend dienen te 
worden door de kascommissieleden. 

Iedereen 

I 6. Bouwwerkzaamheden 
 Vrijdagochtend 19 april 2013 om 09.30u staat een afspraak met een 

sloopbedrijf op het programma. 
Medewerker van het desbetreffende sloopbedrijf zal de huidige 
moskee komen bezichtigen om een offerte inzake de sloopkosten te 
kunnen uitbrengen.  

 Ook andere sloopbedrijven worden benaderd voor een offerte. 

Iedereen 



 

B 

 

8. Te bespreken onderwerpen in de volgende 
vergadering(en) 

 Afspraak bij de bank voor kennismaking 
 Statutenwijziging 
 Taakverdeling bestuursleden (ieder bestuurslid 

verantwoordelijkheden) 
 Voorbeeld huisregels (moskee Heerenveen) bespreken en vaststellen 
 Onderwijs 
 Geldinzameling  

 

Iedereen 

P 9. Afsluiting Rachid 

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


