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Algemene Leden Vergadering (ALV) 

Aanwezigen Bestuur: 
Voorzitter: M. Mouridi 
PenningMeester: M.Chaouit 
Secrataris: F.khouakhi 
 
Onderwerp: Soulah Elwahda  

De imaam start de ALV doormiddel van een stukje uit de Qoraan te reciteren. 

De Voorzitter neemt het woord over van de imaam en geeft aan wat er afgelopen tijd heeft afgespeeld 
bij het aankoop van de gebouwen en over ElWahada. De voorziter gaf aan dat er op het laatste moment 
afspraken zijn gemaakt om tot een verzoening te komen tussen Elwahada bestuurleden. Deze afspraken 
zijn door de rechter bekrachtigt op 26-09-2016. De afspraken zijn benoemd door de voorzitter.  
 
Om duidelijkheid te geven aan de leden gaf de voorzitter aan dat iedereen zijn geld terug krijg wanneer 
het project niet gerealisseerd gaat worden, maar gaf aan dat hij volle vertrouwen heeft dat de gebouwen 
gekocht gaan worden. 
 
De secrataris nam de microfoon over van de voorziter en gaf aan dat we als een eenheid moeten zijn om 

het aankoop te kunnen realiseren. Daarnaast wordt er binnenkort het taxatie raport vrijgegeven waar in 

staat dat de gebouwen op 1.450000,00 euro zijn getaxeert.  

Laatste gedeelte van de ALV heeft de Penningmeester het financeel overzicht van M.I.V. Assalaam 

toegelicht. Hij gaf aan waar we nu staan en hoeveel we nog moeten hebben om de gebouwen te kunnen 

kopen. Momenteel heeft M.I.V. Assalaam 817 duizend euro in kas. 

 De voorzitter vraagt aan de leden of er nog vragen zijn over het project aankoop. 

Lid vraagt: Mensen willen niet geld geven omdat de vergunning nog niet binnen is. 
Voorzitter Antwoord: De vergunning gaat komen, de omgeving waar de gbebouwen staan heeft ook een 
maatschappelijk bestemming. Hierdoor voldoen we aan de normen waarbij de gemeenten de 
vergunning moet geven. Aan de Antwerpseweg 5 is een kerk gevestigt, hierdoor zou ik niet kunnen 
weten waarom een moskee geen vergunning kan krijgen. 
 
Lid vraagt: Is het normale process dat je eerst koopt en dan vergunning aanvraagt, of kan het ook dat er 
eerst vergunning aangevraagd kan worden voordat er een gebouw gekocht wordt. 
Voorzitter Antwoord:  Voor dit specifiek gebouwen konden we niet wachten omdat er ook andere kopers 
waren die graag deze gebouwen willen kopen. Hierdoor moesten we de gebouwen eerder kopen dan 
wachten op de hele vergunning process. Daarnaast moeten we voor de vergunning ook aanpassingen 
doen in het gebouw voordat we de vergunning kunnen krijgen. 
 
De voorzitter geeft aan of er nog meer vragen zijn. 
Leden hadden geen vragen meer. 
De voorzitter gaf aan of er leden zijn die tegen deze project zijn. Leden geven geen verweer. 
 
Om 20:25 sluit de Imaam de vergadering af met een stukje recitatie van de Qoran en Dua. 


