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Afwezig:  - 

Orgaan: Bestuur 

Agendapunten 

Onderwerp Behandelaar 

 

P 1. Opening en welkom Rachid 

B 2. Mededelingen 
 Vrijdagmiddag jongstleden (7 juni 2013) zijn er broeders uit Venlo naar 

Woerden gereisd om geld in te zamelen voor de uitbreiding van hun 
moskee. Omdat er sprake was van miscommunicatie, hebben zij vrijdag 
niet kunnen inzamelen.  
Voorstel van het bestuur (om de energie- en geldverspilling van de 
broeders uit Venlo te compenseren) is om op korte termijn geld voor de 
gemeenschap uit Venlo in te zamelen en dit per bank over te maken naar 
de rekening van de moskee van Venlo.  

 De imam doet regelmatig na het vrijdaggebed de mededeling om geld in 
te zamelen ten behoeve van de uitbreiding van de moskee van Woerden. 
Voorstel van het bestuur is om de imam wekelijks voortijdig de 
mededeling te laten doen dat de komende week zal worden ingezameld, 
zodat de moskeebezoekers (zowel mannen als vrouwen) daar op kunnen 
rekenen en geld mee kunnen brengen.  

Iedereen 

B 3. Voortgang en samenwerking Adviescommissie 
 Het bestuur is zeer positief over de samenwerking met de 

adviescommissie. De eerste bijeenkomsten zijn goed verlopen. Echter, 
het bestuur begrijpt wel uit de signalen en opmerkingen van de 
adviescommissieleden dat zij meer ruimte en verantwoordelijkheden 
willen hebben. Het bestuur heeft besloten dat de adviescommissie niet 
de functie van de Raad van Toezicht mag bekleden. Afgesproken is dat 
op termijn een RvT zal worden ingesteld. Het bestuur zal de regie moeten 
houden, zodat zich niet de situatie voordoet dat de 
adviescommissieleden de besluiten nemen en het bestuur daarvoor 
verantwoordelijk is. 

 

B 4. In gang zetten nieuw onderwijs 
 Momenteel worden de verschillende onderwijscommissies benaderd om 

ideeën uit te wisselen over de fusie van alle onderwijseenheden met 
ingang van september 2013.  

 Voorstel van het bestuur is om de ouders te laten participeren (eventueel 
middels medezeggenschapsraad) in de besluitvorming omtrent instellen 
nieuwe onderwijscommissie/bestuur. 

 Nadat de afzonderlijke onderwijscommissies zijn benaderd, zal de 
adviescommissie op de hoogte worden gesteld van de voortgang. 

 



 
 

 

B 5. Eigen mensen voor bouwwerkzaamheden? 
 Een vrijwilliger met ervaring en kennis in projectmanagement en 

bouwwerkzaamheden, heeft het bestuur geadviseerd om heel goed na te 
denken of het verstandig is om mensen uit de eigen gemeenschap te 
benaderen voor bouwwerkzaamheden. Het lijkt in eerste opzicht namelijk 
geldbesparing, maar kan op termijn een duurdere optie blijken te zijn. Zo 
bestaat het risico dat de (hoofd)aannemer geen garanties meer afgeeft 
en de planning en bouwproces enorm kunnen worden vertraagd (wat in 
de meeste gevallen door meerwerkfacturen meer kan kosten).  

 

P 6. Afsluiting Rachid 

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


