
 
 
 

Notulen 
Tijdsduur  18:00 – 19:30 Notulist:  Abderrahim Skori 

Voorzitter: Rachid Abarkane Datum 13-09-2013 

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

Afwezig:  - 

Orgaan: Bestuur 

Agendapunten 

Onderwerp Behandelaar 

 

P 1. Opening en welkom Rachid 

B 2. Mededelingen 
 Zondag 22 september na salaah Asr zal een lezing worden verzorgd door 

broeder Mohamed El Hoceimi. Onderwerp:  Geheimen van deze wereld 
 Het bestuur zal per heden iedere vrijdag om 19.00u bij elkaar komen voor 

een korte wekelijkse voortgangsbespreking. 

Iedereen 

E 3. Evaluatie ramadan projecten 
 Het bestuur kijkt zeer positief en tevreden terug op de georganiseerde 

projecten in de ramadan. Mede dankzij de georganiseerde activiteiten, 
was de gemiddelde bezetting zeer hoog in de ramadan.  

 Verbeterpunten: 
 Communicatie m.b.t. projecten kan beter. Naast de mondelinge 

mededelingen en het verspreiden van flyers, dient het bestuur meer 
en beter gebruik te maken van social media en de website voor het 
promoten van activiteiten.  

 Meer aandacht voor en focus op projecten voor vrouwen. Dit punt is 
te realiseren middels het samenstellen van een vrouwencommissie 
en/of een activiteitencommissie. 

 Delegeren van taken. Het bestuur heeft veel operationele taken 
uitgevoerd met als gevolg dat relatief weinig tijd kon worden besteed 
aan een onderwerp zoals Onderwijs.  

Iedereen 

I 4. Onderwijs 
 Zoals in de vorige notulen uiteengezet, vergt het organiseren van een 

nieuw onderwijssysteem veel tijd en energie. Om in ieder geval enkele 
zaken naast elkaar te laten lopen, zijn de inschrijvingen gestart. De 
inschrijfformulieren liggen klaar voor ouders. De inschrijfformulieren 
worden tevens op de website geplaatst en via Facebook gedeeld. 

 Overleg met docenten zal plaatsvinden op zondag 15 september. 
Daarnaast zal maandagavond 16 september een tweede overleg 
plaatsvinden met voormalig commissieleden.  

 

 

 

 

Iedereen 



 

B 5. Financiën 
 De komende weken zal het bestuur de administratie bijwerken en 

tussentijdse cijfers opstellen. De tussentijdse cijfers zullen gelijktijdig 
met de offerteprijzen van de nieuwbouw worden gepresenteerd. Deze 
datum staat nog niet vast, omdat de offerteprijzen nog niet ontvangen 
zijn. 

Iedereen 

B 6. Dienstbetrekking Imam 
 Vanwege een hectische periode bij aantreden van het nieuwe bestuur, is 

het gesprek met de Imam (in loondienst van Stichting Moskee Islam) 
uitgesteld. Het bestuur zal op woensdag 25 september 2013 een overleg 
voeren met de Imam om kennis te maken en afspraken die zijn gemaakt 
met het voormalige bestuur en eventueel andere relevante punten te 
bespreken.  

 Het bestuur neemt verder het arbeidscontract onder de loep en zal een 
gedegen loonadministratiemap aanhouden met betrekking tot alle 
loonadministratieonderwerpen.  Alle loonspecificaties van 2013 zijn 
reeds opgevraagd bij de loonadministrateur (die overigens zijn 
werkzaamheden om niet uitvoert). 

Iedereen 

B 7. Uitnodiging Burgemeester 
 De nieuwe burgemeester van Woerden heeft aangegeven aan de 

voorzitter dat hij graag kennismaakt met het bestuur en de 
gemeenschap.   
Het bestuur zal een aantal data voorstellen voor een kort bezoek aan 
onze moskee.  

Iedereen 

P 8. Afsluiting Rachid 

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


