
 
 
 

Notulen 
Tijdsduur  11:00 – 13:00 Notulist:  Abderrahim Skori 

Voorzitter: Rachid Abarkane Datum 13-10-2013 

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

Afwezig:  - 

Orgaan: Bestuur 

Agendapunten 

Onderwerp Behandelaar 

 

P 1. Opening en welkom Rachid 

E 2. Evaluatie gesprek met burgemeester 
 Op woensdag 9 oktober 2013 is een kennismakingsgesprek (informeel 

karakter) gevoerd met de nieuwe burgemeester van Woerden. Het 
gesprek is door het bestuur als zeer positief, interessant en open 
ervaren. 

 De burgemeester heeft aangegeven dat hij het leuk zou vinden als hij 
zou worden uitgenodigd bij vieringen of bijzondere gebeurtenissen om 
zo zijn betrokkenheid te onderstrepen. Tevens is door de burgemeester 
aangegeven dat hij op termijn graag met het college van de Gemeente 
wil langskomen voor een werkbezoek. Als het zover is, dan zal het 
bestuur zich hier op voorbereiden en zal de gemeenschap tijdig worden 
ingelicht.  

Iedereen 

B 3. Evaluatie onderwijs in moskee 
 Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor het onderwijs 

grotendeels gedelegeerd aan de onderwijscommissie. Op verzoek van 
de onderwijscommissie zal één bestuurslid hun vergadering bijwonen.  

 Het bestuur zal een bankrekening ter beschikking stellen aan de 
onderwijscommissie, zodat zoveel mogelijk geldstromen giraal verlopen.  

Iedereen 

B 4. Offerfeest 
 Dinsdag 15 oktober zal het Eid-ul-Adha-gebed verricht worden in de 

moskee. Op deze dag zal het bestuur de gemeenschap een fijn offerfeest 
wensen en zal geld ingezameld worden bij zowel de mannen als bij de 
vrouwen.  

Iedereen 

I 5. Voortgang bouw 
 Vanaf morgen (maandag 14 oktober) zal de nieuwe termijn voor inschrijving 

voor aannemersbedrijven ingaan. De nieuwe deelnemers zullen vanaf 
komende week worden benaderd.  

Iedereen 



 
 

 
B 6. Overige 

 Het bestuur vindt het van belang dat interne vergaderingen, 
vergaderingen met commissies en presentaties aan de gemeenschap zo 
goed mogelijk worden voorbereid en georganiseerd. Het bestuur wil zich 
graag blijven ontwikkelen en verbeteren. Daarom is voorgesteld om 
fondsen te selecteren die het financieel mogelijk maken 
trainingen/cursussen (effectief vergaderen/presenteren) te volgen. Deze 
trainingen zijn bedoeld voor het bestuur, onderwijscommissie en 
adviescommissie.  

 Een aantal vaste leden heeft het bestuur benaderd en gevraagd om een 
sleutel van de hoofddeur. Het bestuur heeft geantwoord dat dit wel 
mogelijk was, mits de leden de sleutels voor eigen rekening zouden 
aanmaken. Het nieuwbouwpand zal namelijk voorzien worden van 
nieuwe sleutelcilinders, waardoor de huidige sleutels niet meer kunnen 
worden gebruikt. 

 De stichting bankiert momenteel bij ABN AMRO. Het bestuur overwoog, 
in verband met risicoreductie, de spaartegoeden te verspreiden over 
verschillende bankorganisaties. Gezien het feit dat de ABN AMRO 
momenteel een staatsbedrijf is en de start van de bouw op korte termijn 
aanvangt, zal voorlopig gebankierd blijven worden bij ABN AMRO. 

Iedereen 

P 7. Afsluiting Rachid 

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


