
 
 
 

Notulen 
Tijdsduur  20:00 – 22:30 Notulist:  Abderrahim Skori 

Voorzitter: Rachid Abarkane Datum 19-06-2013 

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 
 Vrijdag 21 juni 2013 is een bezichtiging ingepland bij een pand in het 

Schilderskwartier. Het gehele bestuur zal om 10.00u aanwezig zijn bij de 
bezichtiging. Het bestuur dient op dit moment snel te handelen, zodat 
andere partijen ons niet voor zijn.  

 Rachid heeft afgelopen week een goed informeel gesprek gehad met 
moskeebezoekers die een andere visie hebben over de bouwplannen. 
Deze groep heeft haar ideeën  kenbaar gemaakt en Rachid heeft alles 
genoteerd.  

 Er zijn signalen tot ons gekomen dat enkele adviescommissieleden zich 
niet houden aan hun geheimhoudingsplicht. Dit is een bespreekpunt 
voor de komende adviescommissievergadering. Op korte termijn zal 
tevens een geheimhoudingsverklaring getekend moeten worden door de 
adviescommissieleden. 

 Om de NAW-gegevens van onze leden te updaten, worden op korte 
termijn vrijwilligers benaderd die willen helpen bij het verzamelen van 
deze gegevens. Vanzelfsprekend zal zeer vertrouwelijk en zorgvuldig 
met deze informatie moeten worden omgegaan. 

Iedereen 

B 3. Evaluatie presentatie inzake bouw moskee 
 De presentatie is zeer goed verlopen. Positieve reacties ontvangen van 

moskeebezoekers. Boodschap is goed ontvangen.  
 Verbeterpunten: 

 Vrouwen in de vrouwenruimte vinden het prettig als de voorzitter de 
vragen herhaald, zodat zij weten op welke vraag een antwoord wordt 
gegeven.  

 Om de vergaderorde te verbeteren, zal in de komende vergaderingen 
met de gehele gemeenschap microfoons worden gewerkt met 
microfoons. Moskeebezoekers mogen alleen opmerkingen plaatsen 
of vragen stellen wanneer zij een microfoon ontvangen. 

 De presentatie verloopt efficiënt als de voorzitter in de komende 
presentaties wordt ondersteund door andere bestuursleden. 
Bijvoorbeeld bij het doorklikken van de presentatie e.d.  

 Vrouwen zeer positief over beeld in de vrouwenruimte. Er is ook een 
behoefte aan beeld bij overige presentaties en preken van de imam.   

Iedereen 



 

B 4. Website en Social Media 
 Een vrijwilliger uit de moskee heeft aangegeven op korte termijn een 

website voor de moskee te willen bouwen. Een website is noodzakelijk 
om mensen te informeren over lezingen, preken, relevante thema’s etc. 
Daarnaast kan de website ook goed worden gebruikt om mensen te 
informeren over de voortgang van de nieuwbouw.  
Gedurende de vergadering zijn alle relevante zaken en ideeën besproken 
die het bestuur graag terugziet op de website.  

 Er wordt tevens gewerkt aan een twitter- en facebookaccount. 
Doelstelling is om hiermee voornamelijk jongeren te benaderen.  

Iedereen 

P 5. Afsluiting Rachid 

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


