
 
 
 

Notulen 
Tijdsduur  19:00 – 22:30 Notulist:  Abderrahim Skori 

Voorzitter: Rachid Abarkane Datum 22-05-2013 

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 
 WIFI-gebruik in moskee. Vanaf heden is het voor iedereen mogelijk om 

het WIFI-wachtwoord op te vragen bij het bestuur. Wel dient de gebruiker 
zijn naam, telefoonnummer en MAC-adres (uniek identificatienummer) te 
laten registreren en een overeenkomst te ondertekenen waarin hij/zij de 
richtlijnen en voorwaarden van de moskee accepteert. Hiermee kan de 
moskee nooit verantwoordelijk worden gesteld voor handelingen van 
gebruikers op het internet. 

 Wijzigingen bouwplan: 
Het plan om de wand van de gebedsruimte te verplaatsen om zo de 
gebedsruimte op de begane grond te vergroten, is na rondgang bij de 
gemeenschap afgekeurd. De gemeenschap wenst geen open ruimte en 
wenst liever een ruimte voor de gang waar eventueel rustig gefluisterd 
kan worden. 
Zodoende leidt dit voornemen niet tot een wijziging van het bouwplan. 
De enige wijziging van het plan betreft het verplaatsen van de lift naar de 
ruimte van de vrouwen. De architect is op de hoogte gesteld om de 
tekening te wijzigen. Het verplaatsen van de lift heeft geen gevolgen voor 
de berekeningen van de constructeur. De tekening hoeft dus niet 
wederom herberekend te worden door de constructeur.  
 

Iedereen 

B 3. Woordvoerderschap 
 Per heden is unaniem besloten dat slechts de voorzitter, Rachid 

Abarkane, de functie van woordvoerder uitoefent voor wat betreft interne 
en externe zaken. Alle relevante zaken zullen aanvankelijk intern door 
het bestuur worden besproken alvorens deze worden gepresenteerd aan 
de gemeenschap of externe partijen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B 4. Onderwijs 
 Door het bestuur is besloten het huidig onderwijssysteem drastisch te 

wijzigen.  
Momenteel zijn er 3 verschillende onderwijsgroepen. De huidige situatie 
is als volgt: 

Werkgroepen:  Iqra 
Al‐
Mouahidine  An‐Najah 

Lessen op:  Zondagochtnd  Zondagochtnd  Zondagmiddg 

Tijdstippen: 
09.30u ‐
12.30u 

10.30u ‐
13.30u 

13.00u ‐
16.00u 

  
10.30u ‐
13.30u    

14.00u ‐
17.00u 

Leerlingenaantallen 
(circa):  60 leerlingen  60 leerlingen  20 leerlingen 

Docentaantallen:  4 docenten  4 docenten  2 docenten 

Contributiebijdragen (per 
kind per maand):     EUR 10  EUR 5 

1 kind:  EUR 10       

2 kinderen:  EUR 18       

3 kinderen:  EUR 25       

Kosten docenten:  EUR 320  EUR 320  EUR 0 

Huurlast accommodatie 
(per maand):  EUR 0  EUR 240  EUR 0 

 Het bestuur heeft de intentie om met ingang van september 2013 de 
onderwijsgroepen samen te voegen. Het bestuur zal dit punt op korte 
termijn verder bespreken met de adviescommissie en vervolgens samen 
met de oude onderwijscommissies om één tafel zitten. 

 

P 5. Afsluiting Rachid 

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


