
 
 
 

Notulen 
Tijdsduur  17:00 – 19:00 Notulist:  Abderrahim Skori 

Voorzitter: Rachid Abarkane Datum 8-12-2013 

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

Afwezig:  - 

Orgaan: Bestuur 

Agendapunten 

Onderwerp Behandelaar 

 

P 1. Opening en welkom Chafik 

E 2. Evaluatie benefiet vrouwen 
 Vrouwen en jonge dames uit Woerden hebben uit eigen initiatief een 

fantastische dag georganiseerd in de moskee van Woerden met als doel 
het inzamelen van financiële middelen ten behoeve van de nieuwbouw 
van de moskee. Deze dag heeft geleid tot een fantastische opbrengst ad 
EUR 3.192. 

Iedereen 

B 3. Adviescommissie 
 Vrijdag 6 december 2013 heeft de adviescommissie een overleg gehad 

met haar leden.  
 De adviescommissie heeft verder bij het bestuur aangegeven dat zij 

meer bevoegdheden wenst. Dit punt is reeds in de eerste 
adviescommissievergadering besproken. Toen was geconcludeerd dat 
het onmogelijk is dat adviescommissieleden bepaalde bevoegdheden 
krijgen zonder medeverantwoordelijk naar de gemeenschap toe te zijn. 
Het bestuur heeft dit punt besproken en zal vrijdag 13 december een 
gesprek voeren met de adviescommissie over de verbeterpunten en 
tegemoetkoming aan wensen van de adviescommissie. Wellicht is het 
aanpassen van de taken van de adviescommissie niet de juiste 
oplossing,  maar het toevoegen van 2 leden aan het huidige bestuur, 
natuurlijk met goedkeuring van de gemeenschap, de juiste oplossing. De 
huidige bestuursleden staan hiervoor open.  

 De adviescommissie heeft tevens aangegeven dat zij graag aanwezig wil 
zijn bij het overleg met het aannemersbedrijf d.d. 18 december. Het 
bestuur heeft geen bezwaar en zal één adviescommissielid uitnodigen 
om aanwezig te zijn (als luisterend publiek).  

 Het bestuur zal voor 2014 een jaarplanning maken voor de 
adviescommissievergaderingen, zodat periodiek wordt overlegd met de 
adviescommissie.  
 
 

Iedereen 



 De voorzitter zal de adviescommissieleden uitnodigen voor een 
vergadering op vrijdag 13 december 2013. Agendapunten zijn: 
 Verbeterpunten bestuur 
 Uit te besteden werkzaamheden door bestuur  

B 4. Website moskee 
 Het bestuur heeft gesproken met een jongeman uit Rotterdam die 

volledig vrijwillig een professionele website wil bouwen voor moskee 
Woerden. Op korte termijn zal de jongeman uitgenodigd worden om onze 
wensen en behoeften (gebedstijden, betalingen via website en 
gebruiksvriendelijk zowel voor leden als beheerders e.d.) te delen.  

Iedereen 

B 5. Gebedskalenders 
 De nieuwe gebedskalenders met gebedstijden voor 2014 zullen 

binnenkort ontvangen worden. Deze zullen, evenals voorgaande jaren, 
voor een bedrag ad EUR 5 per stuk worden verkocht.  

Iedereen 

B 6. Kascommissie 
 Het bestuur zal op korte termijn een afspraak maken met de 

kascommissie voor een kascontrole die dient plaats te vinden medio 
januari 2014. Het bestuur heeft namelijk de intentie om ultimo januari de 
jaarcijfers aan de gemeenschap te presenteren tijdens een 
informatiebijeenkomst m.b.t. de nieuwbouw.  

Iedereen 

B 7. Commissies oprichten. 
 Op korte termijn zal het bestuur commissies oprichten naast de huidige 

commissies (onderwijscommissie en adviescommissie): 
 Activiteitencommissie 
 Inzamelingscommissie 
 Bouwcommissie 

Iedereen 

I 8. Idee uit gemeenschap 
 Een idee van een lid van de moskee heeft het bestuur bereikt.  Het 

bestuur staat in beginsel open voor alle ideeën, mits deze reëel zijn.  
Deze lid heeft het bestuur een bericht gestuurd met een link van een 
makelaarswebsite die verwijst naar een te koop aangeboden fabriekshal 
in één van de buitenwijken van Woerden.    
Deze lid, die overigens niet wilde toetreden tot de adviescommissie, 
heeft het bestuur geadviseerd serieus te kijken naar het kopen van de 
fabriekshal in plaats van het realiseren van nieuwbouw op de huidige 
locatie.  
Zoals vaker onderbouwd, is het kopen van een ander pand momenteel 
geen optie. Deze optie is in het verleden reeds uitgewerkt.  
Naast de koopsom, dienen namelijk wederom enorm veel kosten te 
worden gemaakt inzake verbouwing, vergunningen, wijziging 
bestemmingsplan e.d.  

 Dit punt zal in de komende adviescommissievergadering worden 
besproken en de lid die het bericht heeft verstuurd, zal worden 
uitgenodigd door het bestuur voor een persoonlijk gesprek.  

Iedereen 

P 9. Afsluiting Chafik 

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




