
 
 
 

Notulen 
Tijdsduur  12:00 – 13:30 Notulist:  Abderrahim Skori 

Voorzitter: Rachid Abarkane Datum 06-10-2013 

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

Afwezig:  Chafik Sabab 

Orgaan: Bestuur 

Agendapunten 

Onderwerp Behandelaar 

 

P 1. Opening en welkom Rachid 

E 2. Evaluatiegesprek met imam/medewerker 
 Imam Mohamed Ismaïli is in dienst van Stichting Moskee Islam. 

Woensdag 25 september 2013 is met hem een evaluatiegesprek 
gehouden om de wederzijdse verwachtingen vast te stellen en 
arbeidsvoorwaarden te bespreken. Dit gesprek is zowel door de Imam 
als door het bestuur als zeer positief en constructief ervaren. De 
Stichting zal als inhoudingsplichtige een personeelsdossier opstellen 
waarin alle relevante zaken worden opgenomen.  

 Te zijner tijd zal met de Imam worden gesproken over activiteiten in de 
Ramadan. 

Iedereen 

B 3. Voortgang Nieuwbouw 
 De eerste termijnen inzake de aanbesteding zijn verstreken. Helaas heeft 

het bestuur moeten constateren dat slechts 2 van de 6 aangeschreven 
aannemersbedrijven hebben voldaan aan de gestelde eisen. Een aantal 
bedrijven heeft aangegeven dat de eisen te hoog waren en een ander 
aannemersbedrijf is verwikkeld in een faillissement. Dit betekent dat de 
procedure verlengd zal gaan worden met 2 weken. Er zullen een aantal 
aannemersbedrijven toegevoegd worden . Alle deelnemers zijn reeds op 
de hoogte gesteld.  

Iedereen 

B 4. Organisatie inzameling geld t.b.v. Nieuwbouw 
 Eind oktober 2013 zal het bestuur de lijst met donateurs kritisch 

doornemen. Er zal worden gekeken welke toezeggingen nog niet zijn 
voldaan en welke leden nog geen toezegging hebben gedaan voor de 
bijdrage ad EUR 1.000 per lid, conform besproken in bijeenkomst met 
moskeegemeenschap. De leden zullen individueel worden aangesproken 
door het bestuur. 

 Het bestuur heeft beslist dat met 3eid Al Adha (offerfeest) een inzameling 
zal plaatsvinden t.b.v. Nieuwbouw moskee Woerden. De gemeenschap 
zal tijdig op de hoogte moeten worden gesteld.  

 Nu de nieuwbouw nadert, is het van belang dat de frequentie van 
geldinzamelingen t.b.v. de nieuwbouw wordt verhoogd. Het bestuur zal 
haar best doen om zoveel mogelijk afspraken te maken buiten de deur 
om geld in te zamelen. 

 

Iedereen 



 

B 5. Vervangende ruimte 
 Het bestuur heeft geïnformeerd naar een aantal mogelijke vervangende 

ruimtes (voor de gebeden, onderwijs en feestdagen) tijdens de 
nieuwbouwperiode. De locaties dienen geschikt te zijn voor gebruik door 
de moskee (bijvoorbeeld met aanwezigheid van een opslagruimte etc.). 
Het bestuur verwacht op korte termijn antwoord van Gemeente Woerden. 

 Het bestuur zal zich inschrijven voor de Beursvloer om met Woerdense 
Ondernemers in contact te treden voor mogelijkheden in de hoop om op 
deze wijze een geschikte locatie te vinden voor een schappelijke prijs.  

Iedereen 

I 6. Bijeenkomst met gemeenschap 
 Het bestuur zal de gemeenschap voor zondag 27 september 2013 

uitnodigen voor statusupdate inzake de Nieuwbouw, de tussentijdse 
cijfers bespreken en informatie met betrekking tot de website 
verstrekken (moskeewoerden.nl). 

Iedereen 

P 7. Afsluiting Rachid 

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


