
Algemene Tussentijdse Leden Vergadering 

MIV Assalam van 27 juni 2021 na salat Asr 18:30 

Zondag 27 juni 2021 heeft er een Algemene Tussentijdse Leden Vergadering plaats gevonden in 
Moskee MIV Assalam aan de Dunantsingel 92 te Gouda. In deze openbare vergadering heeft het 
zittend bestuur van MIV Assalam haar verantwoording afgelegd aan de leden/ achterban van MIV 
Assalam. Vergadering is een maand eerder aangekondigd via facebook en de website 
https://www.miv-assalam.nl . In de moskee is de vergadering tijdens het vrijdag gebed van 21 juni 
mondeling aangekondigd en op vrijdag 25 juni zijn de leden wederom herinnert om de vergadering 
bij te wonen.  

Hierbij worden alle (behaalde) activiteiten, diensten, financiën, planning, visie en besluitvorming 
besproken over bijgaande agendapunten. De achterban heeft de gelegenheid om na de vergadering 
vragen te stellen aan het bestuur. Dit kan in het Arabisch, Nederlands of Berbers.  

Agendapunten. 

1. Koranrecitatie / preek (Imam Mohamed) 

2. Terugblik historie Assalam  

3. Organisatie / Samenstelling bestuur   

4. Status Islamitisch Centrum Antwerpseweg 

5. Status wijkmoskee Dunantsingel  

6.           Da’wa / Onderwijs  

7. Openheid en transparantie  

7. Vraag & Antwoord 

8. Sluiting 

Koranrecitatie (Imam Mohamed) 

Na het Asr gebed 18:30 uur begint onze imam Mohamed met het reciteren van de koran en geeft 
aansluitend zoals gewoonlijk een korte uitleg over verantwoordelijkheid van het bestuur naar het 
gemeenschaap en vraagt aan alle bezoekers om de vergadering bij te wonen. Het functioneren van 
een moskee is niet alleen een verantwoordelijkheid van het bestuur. Alle moslims dienen hiervoor 
ook de verantwoordelijkheid te nemen en te helpen waar nodig. Dit is een individuele plicht van 
eenieder.  

Welkomstwoord  

Ahmed Moridi opent de vergadering en heet alle aanwezige leden en bezoekers welkom. Vervolgens 
geeft Ahmed Moridi het woord aan Farid Habibi en Abdelfatih Samir om via een presentatie de leden 
toe te spreken. Zij geven een korte uitleg over de agenda. De communicatie wordt in het Nederlands 
gevoerd door Farid Habibi. De vertaling in het Arabisch en Berbers wordt door Abdelfatih Samir 

https://www.miv-assalam.nl/


gedaan. Om de vergadering soepel te laten verlopen wordt gevraagd om vragen aan het einde van de 
vergadering te stellen.  

Terugblik historie moskee Assalam 

Zoals de meeste van jullie nog weten waren wij nog vrij recent gevestigd aan de Rijkestraat 2. Deze 
was echter te klein voor de leden en bezoekers van moskee Assalam. Wij hadden een vergunning 
voor 250 gebedsplekken en het was meer de regel dan uitzondering dat wij buiten baden. In 2016 
hebben wij Antwerpseweg 1 en 3 aangeschaft voor de uitbreiding van het aantallen gebedsplekken. 
In 2018 heeft het bestuur van MIV Assalam een overeenstemming kunnen bereiken met de 
gemeente voor een totaaloplossing voor Gouda. Wij kregen een vergunning voor het Islamitisch 
Centrum aan de Antwerpseweg 1 en wij konden ook beschikken over de wijkmoskee Dunantsingel 
92. Hiervoor hebben wij wel Antwerpseweg 3 moeten verkopen. Door de totaaloplossing voor Gouda 
kunnen wij nu beschikken over 850 gebedsplekken. De aanleiding voor de wijkmoskee Dunantsingel 
is AW1. Zonder AW1 was er geen wijkmoskee.   

Voor de realisatie van het Islamitische Centrum is eerder met de gemeenschap afgesproken om een 
bijdrage te leveren van €1500,-.  In 2020 is de bijdrage met €500,- verhoogd tot 2000 euro om de 
kosten te dekken.  

Vandaag willen wij graag een nieuwe afspraak met de gemeenschap maken. Daar komen wij later op 
terug. 

Organisatie / Samenstelling bestuur 

Hassan Tanoti wordt als nieuwe bestuurslid voorgesteld aan de leden en zal vanaf vandaag het 
bestuur versterken. Hassan is geen onbekende van ons en heeft vaak de moskee in werkgroep(en) en 
als vrijwilliger geholpen. Het bestuur bestaat nu uit 10 leden. De bestuursleden zijn Farid Habyby, 
Farid Madraz (ziek), Fouad Khouakhi, Adil Andour, Abdelkadir Jouhand, Abdelfatih Samir, Moustapha 
Chahi, Mhemed Ouaarous en Ahmed Moridi. En per vandaag is ook Hassan Tanotti toegevoegd aan 
het bestuur. 

Status Islamitisch Centrum Antwerpseweg.  

Het bestuur heeft eerder als doelstelling gesteld om het Islamitische Centrum medio 2021 wind- en 
waterdicht te hebben. De werkzaamheden betreffen het afronden van de Hoofdingang, Ramen & 
Kozijnen en het monteren van de gevelbekleding. De werkzaamheden lopen tot nu toe volgens 
planning. Hoofdingang is afgerond en opgeleverd. De Ramen en Kozijnen zijn afgerond en 
opgeleverd. Er is ook opdracht gegeven voor het fabriceren en montage van de Gevelbekleding. De 
planning is dat medio juli gestart gaat worden met de werkzaamheden. Naast de bovengenoemde 
werkzaamheden zijn wij inmiddels ook begonnen met het indelen van ruimten in het gebouw.  

Status update Wijkmoskee  Dunantsingel 

Farid Habyby informeert de leden dat het bestuur momenteel gesprekken voert met de gemeente 
om over te gaan tot aankoop van het pand Dunantsingel 92. Dit is ook één van onze doelstelling die 
wij als nieuwe bestuur willen verwezenlijken. In 2018 is al een erfpachtovereenkomst afgesloten 
inclusief mogelijkheid tot aankoop. Het aankoopbedrag was op dat moment vastgesteld op €350.000 



ex. kosten koper. Het bestuur heeft nu besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid tot 
aankoop. De voordelen is dat de moslimgemeenschap eigendom wordt van het pand en de zekerheid 
heeft naar de toekomst. Daarnaast vervalt een huur/erfpacht van €14400,-- per jaar. De gesprekken 
en onderhandelingen worden gevoerd door Farid Habyby, Adil Andour en Moustapha Chahi vanuit 
het bestuur. Om de aankoop te financieren heeft het bestuur ook besloten om €1000 per gezin en/of 
per huishouding te vragen. Dit bedrag komt boven de eerder afgesproken bedragen van €1500,-- en 
€500,-- voor de realisatie van het Islamitische Centrum aan de Antwerpseweg 1. 

Afgesproken is dat zodra het beoogde aankoopbedrag is ingezameld het bestuur over gaat tot 
aankoop. Hoe eerder het bedrag binnen is hoe eerder wij als gemeenschap kunnen beschikken over 
het pand. 

Da’waa / kinderonderwijs 

Bestuur informeert de leden dat de onderwijsactiviteiten na het coronajaar langzaam weer zijn 
opgepakt. Op dit moment worden de volgende activiteiten uitgevoerd; 

• Arabisch kinderonderwijs voor jongens en meisjes 
• Arabisch voor beginners voor mannen en vrouwen  
• Ramadan programma met lezingen in het Arabisch, Nederlands en Riffijns  
• Koran memorisatie voor mannen  
• Tajweed lessen voor mannen  
• 1 x per maand khotba in het Nederlands  
• Khotba vertalingen  

 
 

Nog te verwachten de komende periode; 
  

• Arabisch voor gevorderden  
• Verdere professionalisering van het onderwijs 
• Jongerenavonden  
• Religieuze modules 

Openheid en transparantie 

Het bestuur heeft naast de eerdergenoemde doelstellingen ook openheid en transparantie hoog in 
het vaandel. We willen onze leden op alle fronten goed informeren hoe wij ervoor staan. Wij zijn 
immers een vereniging en wat wij als bestuur weten willen wij ook graag met u delen. Om deze 
doelstelling te bereiken hebben wij afgelopen jaar via verschillende kanalen onze informatie en 
communicatievoorziening verbeterd en verzorgd, te weten; 

• Frequente communicatie in de moskee 
• Alle leden kunnen indien nodig te allen tijde bij het bestuur vragen om informatie of als ze 

ergens meezitten. 
• Communicatie via sociale media zoals Facebook met meer dan 5000 volgers, WhatsApp en 

Instagram. 
• Organiseren van Open Dagen 



• Organiseren van informatieavonden met de laatste ontwikkelingen vanuit de moskee 
• Organiseren van online en fysieke thema-avonden zoals; 

* Voorlichtingsbijeenkomst over schuldhulpverlening  
* Voorlichtingsbijeenkomst over vaccinaties i.s.m. Groene Hart Ziekenhuis 
* Informatiebijeenkomst over corona i.s.m. GGD. 

Vraag & Antwoord 

Vraag 1; 

Een lid vraagt of er leden vanuit de gemeenschap mee naar het overleg mogen tussen de gemeente 
en de Moskeebestuur?  

Antwoord; 

Op dit moment worden gesprekken vanuit het Bestuur gevoerd door drie bestuursleden. Wij hebben 
alle vertouwen in deze bestuursleden en zij kennen het dossier als geen ander. Dit is wat ons betreft 
voldoende en het is niet nodig en wenselijk vanuit de gemeente dat er leden vanuit de gemeenschap 
meegaan.  

Vraag 2; 

Lid heeft niet een expliciete vraag. Hij wil alleen waardering uitspreken en aangeven dat hij blij is met 
het huidige bestuur. Er is veel werk en vooruitgang geboekt.  

Vraag 3;  

Lid bedankt het bestuur voor het werk dat ze hebben verzet. De beoogde doelstellingen lopen op 
schema en afspraken met de gemeenschap zijn nagekomen. Ik mis wel veel vaste bezoekers/leden 
die altijd in de wandelgangen alleen willen doneren om Lidl aan te schaven. Nu is er een mogelijkheid 
om dit punt te bespreken, alleen zijn ze nu nergens te bekennen. Is er een plan hoe het bestuur deze 
leden wil bereiken en aanspreken om mee te doen? 

Antwoord; 

Het is jammer dat vandaag de meeste leden die voorstander zijn voor de aanschaf van het Lidl pand  
er niet bij zijn. Wij kunnen helaas niemand verplichten om de vergadering bij te wonen. Dit is een 
verantwoordelijkheid van eenieder. Wij gaan na de vakantieperiode een werkgroep vs. commissie 
met een aantal bestuursleden en een aantal leden vanuit de Moskee in het leven roepen die dit 
project gaan oppakken. Zij zullen te zijner tijd met een plan komen. 

Vraag4; 

Wat is het vastgestelde bedrag voor de aanschaf van de Lidl? En wat zijn de plannen voor de 
Rijkestraat 2? 

 

Antwoord; 



Vastgestelde bedrag voor de Lidl is €1000,- zoals eerder aangegeven. Voor de Rijkestraat 2 zijn er 
vooralsnog geen concrete plannen. Op dit moment wordt het gebruikt voor meisjes/vrouwen 
onderwijs.  

Vraag 5; 

Komt er een aparte rekening voor de aanschaf van de Lidl? En hoe kan het bestuur inzicht geven wat 
er allemaal ingezameld is voor de Lidl? 

Antwoord; 

Er komt geen aparte rekening. We gaan wel een subrekening aanmaken waar de gelden van de Lidl 
komen te staan. Daarnaast gaan wij een goede administratie bijhouden waarbij duidelijk onderscheid 
wordt gemaakt tussen verschillende projecten die er lopen. De ingezamelde gelden voor de aanschaf 
van Wijkmoskee worden uiteraard inzichtelijk gemaakt voor de leden. 

Sluiten 

Het bestuur van Assalam zal te allen tijde de leden van MIV Assalam informeren over de voortgang 
en besluitvorming van de lopende projecten. Het bestuur bedankt alle leden voor hun inbreng en 
aanwezigheid en sluit om ongeveer 19:45 uur de vergadering af met een recitatie uit de Koran door 
Abdelfatih Samir. 

Moge Allah SWT onze intentie zuiveren, onze goede daden accepteren en onze moskee en achterban 
beschermen tegen al het slechte en kwade. Amien 

Het bestuur,  

MIV Assalam 

 

Bijlagen;                                                                                                                                                   
Presentatie ALV 27 juni 2021 


