VERSLAG: ALV 13-03-2022

Aanwezig:
Afwezig:
Kopie:

Notulist:
Tijd:

Farid Habyby (Voorzitter), Fetah Samir(penningmeester) Fouad Khouakhi (Secretaris),
Farid Madras (vice Voorzitter), Mhammed Ouaarrous (Bestuurslid), Mustapaha (Vice
penningmester) Abdelkadir (Bestuurslid), Hassan Tanouti (Bestuurslid), Adil Andour (Vice
secretaris)
-

Adil Andour

Na salaat Maghreb (19:00)

Datum:
13/03/2022

Agenda:
1. Gedeelte van de hoofdstuk uit de Koran wordt gereciteerd (Imam).
2. Welkom woord (Voorzitter)
3. Wat zijn de agenda punten (Voorzitter)
4. Stil staan bij het overlijden van Ahmed Mouridi (voorzitter)
5. Vastleggen van vorige ALV`s
6. Algemene mededelingen
7. Financiële overzicht van jaar 2021
8. Vragen en Antwoord moment
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1. Verslag van de ALV
Recitatie van de imaam
De voorzitter groet alle aanwezig leden met salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. En geeft de
microfoon aan de imam om stukje van de Koran te reciteren. Na de recitatie had kort woord aan de leden
gegeven over het nut van de leden vergadering en om wijzer van te worden is het belangrijk om naar elkaar
te luisteren.
Stil staan voor pas overleden Voorzitter
De voorzitter neemt het over van de Imaam en start met een korte smeek bede en vertelde de agenda punten
Nadat hij het overzicht heeft verteld wilt hij eerste een moment nemen voor pas overleden voorzitter. Want
Moridi verdient zo`n moment omdat hij veel voor de Goudse Islamitische gemeenschap heeft betekend. Zo
was heel actief bij moskee Nour daarna moskee Fatah en daarna Moskee Assalam. Hij was zeker een
belangrijk pilaar binnen Goudse Islamitische gemeenschap. Moge allah hem Jenna Ferdous schenken,
Amien!

Vastleggen van vorige ALV
De voorzitter vertelde in het kort wat allemaal in de vorige ALV stonden. Volgende punten zijn het revue
gepasseerd.
• Het goedkeuren van leden voor toetreden bestuurslid door Hassan Tanouti
• Intentie van aankoop van Dunantsingel
• Afgesproken dat er 1000 euro per lid voor aanschaf van Dunantsingel dient te betalen.
• Antwerpse weg met hoog prioriteit Wind water dicht maken.
• Afgesproken dat er 2000 euro per lid voor aanschaf van Antwerpseweg en verbouwing dient te
betalen.
Voorzitter vroeg aan de leden of er bezwaren zijn, de leden bleven stil. De punten zijn hierbij officieel
aangenomen.
De penningmeester vertaalde de punten die de voorzitter vertelde in het Nederlands naar Arabisch en
berbers.
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Algemene Mededeling:
•

Bestuur is deuk bezig met het voorbereiden van Ramadan, we zijn daarbij bezig om sprekers uit te
nodigen. De sprekers zullen verschillende talen lezingen geven, zodat iedereen kennis kan opdoen
en van profiteert. We zijn ook met verschillende imam`s in gesprek voor om Taraweeh te leiden.

•

Zoals jullie hebben gemerkt zijn de kosten om hoog gegaan, hierdoor zijn we genoodzaakt ook om
chart te verhogen naar 150 euro. Dit is benodigd om de kosten te kunnen dekken.

•

Er is afgelopen tijd ingezameld voor tapijt, ons doel is voor ramadan begint om de tapijt te
vervangen.

•

We zijn momenteel druk bezig om MIC assalam ready te krijgen om daar in ramdan te kunnen
bidden. Dit is wel een heel opgave, maar we gaan ons best doen. Als het lukt is het mooi mee
genomen en als het niet lukt, dan hebben we heel wat werkzaamheden verricht die we dan later niet
hoeven te doen.

•

Omdat Haji Ahmed Mouridi is overleden, hebben wij binnen bestuurd gestemd wie nieuwe moet
worden. Er is anoniem gestemd dat Farid Habyby de nieuwe voorzitter is. Dit is tijdens het
bestuuroverleg van 9 maart 2022 beslist.

•

Tijdelijk op on-hold zet bij het verbouwing van Antwerpseweg is geen optie, als we zien dat we
financieel niet halen om project af te ronden dan zal er geld geleend worden om de project toch af
te ronden.

Penningmeester vertaald de punten in het berbers en Arabisch.

Financieel overzicht 2022:
Penningmeester laat aan de hand van de powerpoint sheet zien wat de uitgaves zijn en wat de inkomsten
zijn.
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Doel stelling van Bestuur bij Intreding.
1. Wind water dicht maken Antwerpseweg (Uitgevoerd)
2. Aankoop Dunantsingel (Uitgevoerd)
3. Dawah (wat we nu al meer doen dan voorheen, willen we nog meer groeien)
o We hebben workshops wat voorheen niet was
o Onderwijs is gegroeid, er is dagelijks wel onderwijs zowel voor jongens/broeders als voor
meisjes/zusters.
o Maandelijks lezingen voor jongeren
o Aanzienlijk meer onderwijs voor meisjes/zusters/moeders/oma`s
4. Transparantie
o Elke vrijdag wordt kort update gegeven aan bezoekers.
o Er wordt meer informatie gedeeld via WhatsApp en Facebook.
o Schermen worden gebruikt.
o Bestuur is vrij toegankelijk om vragen te stellen.
o 1 keer per maand infodag

Vragen van leden:
Vraag: Wat is de eindstand van het ingezamelde geld voor Dunantsingel?
Antwoord: Dit kunnnen we nog niet aangeven, aangezien er grotendeels geld in 2022 is binnen gehaald.
Deze ALV is het afronden van 2021. Daarnaast komen er nog leden en donateurs die nog geld doneren. In
sha allah volgende jaar zullen we dit bekend maken.
Vraag: Er zijn meerdere vragen in 1 vraag, wat zijn de inkomsten van …..
• Dahwa
• Kantine
• De rijkerstraat
Antwoord: We vermoeden dat je later binnen bent gekomen, want al je vragen zijn tijdens het afsluiten van
Financiële jaar door de penningmeester de revue gepasseerd. Zoals we ook hebben aangegeven alle
personen die ons helpen doen het op vrijwillig basis.
Vraag: Zal er in de toekomst 2 besturen komen, 1 voor Dunantsingel en 1 van Antwerpseweg
Antwoord: Nee, er zal altijd 1 bestuur zijn die beide gebouwen beheert. Alle gebouwen vallen onder MIV
Assalam. Dus MIV Assalam is de eigenaar van 3 gebouwen en dit zal ook zo in de toekomst blijven.
Vraag: Hoe zit het met inschrijving van kinderen, krijgen de leden wel voorrang?
Antwoord: Ja, maar er is wel van toepassing dat je wel optijd antwoord geeft.
Vraag: Wie en hoeveel hebben sleutels van Dunantsingel?
Antwoord: Er zijn aantal vrijwilligers en bestuursleden die sleutel hebben, als je graag wilt helpen
doormiddel van deur openen, dan kan je dit altijd aankaarten bij de bestuur.
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