
 
 
 

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

Voorzitter: Rachid Abarkane Datum 30-11-2013 

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

Afwezig:  - 

Orgaan: Bestuur 

Agendapunten 

Onderwerp Behandelaar 

 

P 1. Opening en welkom Rachid 

I 2. Benefiet dames/vrouwen in moskee d.d. 8/12/13 
 Zusters uit onze gemeenschap in Woerden hebben zelf het initiatief 

genomen om geld in te zamelen ten behoeve van de nieuwbouw van 
onze moskee. Zij hebben aangegeven dat zij op zondag 8 december in de 
ochtend en middag activiteiten willen organiseren voor vrouwen uit 
Woerden en omstreken (jong en oud).  

 In overleg met de onderwijscommissie is besloten om (als uitzondering 
en waardering voor het initiatief van de dames) het onderwijs van 
kinderen in de moskee om 11 uur ’s ochtends te beëindigen, zodat 
vrouwen gebruik kunnen maken van klaslokalen in de moskee. Vanaf 11 
uur zullen de kinderen met een speciaal programma vermaakt worden. 

 Met de zusters is wel afgesproken dat zij in het vervolg hun best moeten 
doen om activiteiten rondom de reguliere activiteiten in de moskee 
(islamlessen, Arabische lessen en koranlessen) te organiseren, zodat de 
reguliere activiteiten daar zo weinig mogelijk hinder van ondervinden. 

 Ook de jongere dames van Stichting Jongerenorganisatie Dunya hebben 
aangegeven dat zij bezig zijn met het organiseren van een benefiet in 
februari/maart 2014. De dames hebben aangegeven dat zij graag op 
zondag 1 december (na salaah maghreb) met het bestuur van moskee 
Woerden willen overleggen over mogelijkheden en verwachtingen. 

Iedereen 

I 3. Overleg met adviescommissie 
 Op zondag 1 december (na salaah Isha) staat een overleg met de 

adviescommissie op het programma. Onderwerpen die besproken zullen 
worden zijn: 
 Voortgang nieuwbouwprocedures 

 Benefiet vrouwen/dames zondag d.d. 8/12/13 en benefiet mannen 

 “Potje” voor sadaqah bijvoorbeeld bij overlijden van leden 

 Wangedrag leden 

 Vergadercursus voor bestuur, adviescommissie en onderwijscommissie 

Iedereen 



 
 

B 4. “Potje” tbv sadaqah in moskee bij overlijden leden en 
feest voor bedevaartgangers 

 Afgelopen week heeft ons het treurig bericht bereikt dat één van onze 
leden is komen te overlijden.  
Het is gebruikelijk dat nabestaanden een sadaqah geven in moskee. Om 
de nabestaanden (financieel) te ontlasten, heeft het bestuur de intentie 
om een pot te reserveren waaruit deze sadaqah voor leden van de 
moskee worden gefinancierd. Dit leidt ertoe dat leden een klein bedrag 
per jaar doneren ten behoeve van de pot. Dit punt zal in de eerst 
volgende adviescommissievergadering worden besproken.  

 

B 5. Wangedrag leden 
 Het bestuur heeft de afgelopen maanden een aantal klachten ontvangen 

van leden over een lid van de moskee die zich misdraagt (door anderen 
te intimideren, door niet geaccepteerde woordenwisselingen e.d.).  
Het bestuur is van mening dat er ten alle tijden, voor jong en oud, een 
veilige en goede sfeer moet zijn voor al haar leden en moskeebezoekers. 
Het mag niet zo zijn dat er mensen zich misdragen in de moskee. 
Daarom heeft het voltallig bestuur deze persoon in een persoonlijk 
gesprek aangesproken op zijn gedrag. Benadrukt is dat het bestuur hem 
respecteert en hij altijd welkom is om, zoals overige leden en 
moskeebezoekers, het gebed te komen verrichten in de moskee en 
lezingen bij te wonen. Overige zaken hoeft niemand zich mee te 
bemoeien. 
Overigens zal dit punt ook meegenomen worden in de 
adviescommissievergadering en zal worden besproken hoe in het 
vervolg om te gaan met dit soort situaties. 

Iedereen 

P 6. Afsluiting Rachid 

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


