(Concept) Notulen deelnemersvergadering 26 maart 2017

Notulen deelnemersvergadering (DNV) 2017
Datum
Plaats
Aanwezig

26 maart 2017, tijd 14.20 – 16.30 uur
Moskee Bait Al-Rahmaan te Ridderkerk

Bestuursleden: Ali Hatuluwaja (AH), Hamdi Hatuluwaja (HH, penningmeester), Munah Hatuluwaja
(MH), Sarah Hatuluwaja (SH), Sarah van der Hoeven (SvdH, notulist), Yayah Siegers-Samaniri (YS, voorzitter),
Natrah Pula (NP, secretaris).
Religieuze Raad (BP): Abotahir Elouali, Rafiq Fris, Mochtar Hatuluwaja, Karim Launuru, Hisham Pula.
Deelnemers: Abdulhamid Oppier, Hamid Samaniri, Saleh Sadinoch, Said Hatuluwaja. Abdulfatah Hatuluwaja,
Emoes Timisela, Mahmud Patty, Farid Hermans, Nelleke Bennahou, Nasmaoen Hermans-Hatuina, Magda Fris,
Banuna Sadinoch, Haninah Pula, Syaziah Hatuluwaja, Nur Hatuluwaja.
Afwezig
Bestuursleden: Shima Pattisahusiwa (SP, vicevoorzitter) (m.k.), Zainal Umarella (ZUL) en Zulfiqar
Umarella(ZRU).
Religieuze Raad (BP): Zulkifli Murad (m.k.), Achmad Pattisahusiwa (m.k.), Hamdi Rafioeddin.
Deelnemers: Junaidah Beun (m.k.), Ina Samaniri (m.k.), Monno Tuhumury (m.k.), Djannah Ollong (m.k.).
Notulist SvdH & NP

Agenda
1. Opening, dua en vaststellen agenda
Om 14.20 wordt de vergadering geopend met een dua door Imam Haji Hisham. Voorzitter opent
de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.
2. Mededelingen door voorzitter
 Afmelding van bestuursleden: Shima Pattisahusiwa (SP), Zulfiqar Umarella (ZUL) en Zainal
Umarella (ZRU).
 Na de deelnemersvergadering is er een korte powerlezing door Ustaz Abdul Malik en zullen
er boeken worden verkocht. Daarvan zal 20 % van de opbrengst gaan naar de moskee.
 Door miscommunicatie tussen het oude en het nieuwe bestuur zijn er geen notulen
beschikbaar van de deelnemersvergadering van vorig jaar.
3. Terugblik maart 2016-maart 2017 door voorzitter
 Jaarverslag
o Administratie van de moskee is gedigitaliseerd, waarbij er gebruik is gemaakt van het
programma Trello.
o Missie en visie van het bestuur is opgesteld door een aantal bestuursleden.
Geïnteresseerden kunnen het document opvragen. Er is een organogram opgesteld
om de verhoudingen tussen het bestuur, religieuze raad, koranschool en commissies
verder te verduidelijken.
o Communicatie:. er is een mailinglijst, een levendige facebookgroep en er is een
nieuwe website. Dit wordt later door MH toegelicht. Het jaarverslag is online
beschikbaar via de website en is tevens per post verstuurd. Verder is er een enquête
en een start gemaakt met huisbezoeken. SH zal dit later toelichten.
o Commissies: bezigheden van de verschillende commissies (bouw en beheer,
schoonmaak, tuin) worden besproken. Kascommissie wordt vanaf 2017 actief. Er was
vorig jaar een stagiair bij de moskee. Bouw en beheer: Er is een tapijt gedoneerd,
traject voor een nieuwe Cv-ketel loopt. Er is nog geen beheerder gevonden.
o Activiteiten: er zijn verschillende activiteiten vorig jaar georganiseerd. In het
bijzonder wordt het Abraham-Ibrahim project genoemd, wat wordt toegelicht door
Sarah van der Hoeven. Zie ook website: www.vrede-met-u.nl
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Externe overleggen: er wordt een overzicht gegeven van de externe overleggen die
tot nu toe hebben plaatsgevonden.
-Politie Ridderkerk: er is contact met de politie Ridderkerk. Er zijn klachten van de
buurt ontvangen i.v.m. parkeren. Veiligheid van de moskee is een prioriteit van de
politie. Politie wil graag samenwerking met de moskee, o.a. zodat de moskee uit de
anonimiteit treedt. Ook hebben zij om alertheid gevraagd op o.a. radicalisme.
-Er is een handreiking ‘Veilige Moskee’ opgesteld door???, . De handreiking gaat rond
bij de aanwezige deelnemers. Handreiking staat ook op de website. Oproep: alle
hulp/tips/adviezen vanuit de gemeenschap op het gebied van veiligheid zijn
welkom! Veiligheid komt later terug op de agenda.

4. Financieel verslag jaar 2016,toelichting door de penningmeester
- Overzicht van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 (kalenderjaar). Overzicht van
activiteiten zoals hierboven beschreven, is vanaf februari 2016 t/m maart 2017.
- Religieuze Raad: uang salawat (geld wat na Eid word opgehaald) €1500,00 euro wordt
verdeeld onder leden van de Religieuze Raad en assistenten als vergoeding voor religieus
werk. Een bedrag van €450,00 is in een eigen potje gedaan voor benodigdheden, rest in de
sadaqabox.
- Inkomsten en uitgaven
Overige inkomsten: door anonieme donaties, opbrengst van de verkoop tijdens een markt
van een Chinese broeder, door BP-leden. Vraag van Rafiq Fris: waar gaat de rente heen?
HH: dit zal worden gedoneerd aan de plaatselijke kinderboerderij.
- Kosten: energie- en aansprakelijkheidsverzekering is zeer hoog, ongeveer €11.000,00 per
jaar.
- Uitgave: kapotte ruit €1700,00 euro komt voor rekening van de moskee aangezien we er niet
voor zijn verzekerd (vanwege te hoge premie).
- Afval: besparen door nieuwe contract: €75,00 per kwartaal.
- Donaties (uitgegeven): €150,00 Abraham/Ibrahim project en €150,00 aan de An Nur
moskee Waalwijk voor renovatie.
- Saldo van bank, spaarrekening en cash (zie verslag):
Farid Hermans: als we een nieuwe cv-ketel hebben zullen we ook kunnen besparen.
Wat is onze visie met de verzekering, besparen is niet altijd goed.
HH: we willen hier niet op besparen, maar rondkijken naar andere opties.
- Donaties (ingekomen):
Aan de lage kant. In 2010 rond €20.000,00, in 2016 €18.000,00 alle jaren ertussen laag.
Nelleke Bennahou: ik heb een kerkelijke achtergrond. Daar was het eigenlijk heel normaal
om vanaf je 18e te doneren. Waarom doen wij dat niet? Is dat mogelijk dat we dat ook doen?
Dus op een betere, structurele manier mensen te laten bijdragen.
HH: Het plan is daar meer zichtbaarheid aan te geven.
Binnenkort komen er grote uitgaven: koepel, gevel en cv ketel. Financieel zullen wij in de min
komen als er niets wordt gedaan.
Conclusie: er komt net genoeg geld binnen voor de vaste lasten, niet voor groot onderhoud.
Discussie ontstaat n.a.v. de handreiking ‘Veilige Moskee’
Arsad Hatuina geeft aan dat hij de veiligheidshandreiking heeft doorgelezen en is van mening
dat het intrappen van de ruit een terroristische aanval is naar de moskee toe en dat de
gemeente ons hierbij zou moeten helpen. Dit is geen vandalisme, maar een daad tegen de
moskee. Hij noemt het incident in Rozendaal bij een Joodse instelling: de gemeente heeft
toen twee camera’s gedoneerd.
Arsad Hatuina vraagt: Hoe ziet politie/gemeente deze daad tegen de moskee? YS legt uit hoe
de politie Ridderkerk hier tegen aankijkt. Er is voor gekozen om voorzichtig met termen als
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terrorisme om te gaan, ook om sentimenten in de samenleving tegen te gaan. Hier wordt
bewust van vandalisme gesproken, voorzichtigheid met gebruik van termen als terrorisme
wordt aangeraden.. Arsad Hatuina vraagt of deze benadering niet beledigend is (om het geen
daad van terrorisme te noemen). In Tilburg is de moskee ook met graffiti beklad. Gemeente
heeft ze financieel geholpen.
De politie heeft aangegeven niet teveel ruchtbaarheid aan deze gebeurtenissen te willen
geven om zo geen gevoelens aan te wakkeren in de samenleving. Rafiq Fris benoemt dat
teveel ruchtbaarheid inderdaad contraproductief kan werken.
Arsad Hatuina suggereert een 360 graden camera. YS : er wordt binnenkort een
veiligheidsbijeenkomst gepland. Iedereen is welkom met suggesties, advies of ideeën.
Na een nog in te plannen veiligheidsoverleg met de veiligheidscoördinator op wijkniveau kan
duidelijk worden wat de handreiking van de gemeente kan zijn.
Rapport politie n.a.v. de kapotte ruit in de koepel. SvdH geeft een korte uitleg: er is aangifte
gedaan. De conclusie van de politie (na inspectie van het dak en de koepel/ruit) was dat de
ruit met kracht is ingetrapt. Verder heeft de politie een aantal tips op het gebied van
veiligheid gegeven: regenpijpen voorzien van bijvoorbeeld anti-klimbeugels
(opklimbeveiliging), lampen met bewegingsmelder en de camera’s in werking stellen. Het is
op dit moment heel makkelijk om het dak op te gaan.
Said Hatuluwaja: het financieel verslag wordt afgesloten met de mededeling dat er meer geld
nodig is. Geconcludeerd wordt dat er een tekort is aan geld, maar de uang salawat wordt
onder de leden van de Religieuze Raad verdeeld. Said Hatuluwaja vindt het niet terecht dat
het geld naar de BP gaat, gezien de moskee geld nodig heeft. Bij het inzamelen vóór het
gebed gaat men er vanuit dat het geld naar moskee gaat en niet naar de Religieuze Raad.
Er ontstaat een discussie tussen over de bestemming van de uang salawat..
HH en Mochtar Hatuluwaja. geven als antwoord dat het 1) het geld te weinig is voor alles wat
er moet gebeuren en 2) het is een traditie.
5. Planning 2017
 Bouw en beheer:
o Koepel: Abdulhamid Oppier geeft een update rondom de renovatie van de koepel.
Koepel is schoongespoten en er zijn zinkplaten rondom de tamboer geplaatst
(vanwege rotte onderdelen). Het verven van deze zinkplaat is niet handig omdat de
beschermlaag dan aangetast zou wordt, verf bladdert er dan af. Er is gekozen voor
zink vanwege de duurzaamheid van het materiaal. De koepel zal nog worden
geschuurd en geverfd.
Activiteiten
o Lopende activiteiten: dhikrgroepen, Koranschool en godsdienstles.
o Oosterse markt (6 mei): er wordt nog gezocht naar vrijwilligers. Alle hulp is welkom.
o Gezamenlijke iftar tijdens ramadan (9 juni).
o Eid Adha en Eid fitr. Rafiq Fris : kan duidelijk worden aangegeven wat de begintijd
van het gebed is?. Bestuur en Religieuze Raad dienen dit goed af te stemmen en dit
tijdig te communiceren.
o Sponsor fietstocht: initiatief van Karim Lessy. Sponsor fietstocht om geld op te halen
voor de Molukse moskeeën in Waalwijk en Ridderkerk. Fietstocht gaat van Waalwijk
naar Ridderkerk. Voor vragen of aanmeldingen kan contact worden opgenomen met
Karim Lessy.
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Huisbezoeken en enquête: de resultaten hiervan zullen worden gebruikt voor het bepalen
van het beleid. Opvallend is dat weinig jongeren het hebben ingevuld. Ook hun mening is van
belang! SH. hoopt aan het eind van het jaar verslag hierover te kunnen doen.

Korte (persoonlijke) oproep door de secretaris, Natrah Pula:
Wij als moslims hebben de moskee nodig, maar de moskee heeft ons ook nodig! Zonder geld en
vrijwilligers kunnen we niet. Wat is de toekomst, de jongeren zijn er niet. Wie neemt de plaats in
(of: taak over) van de ouderen? Tot slot:
“Wie een bijdrage levert aan de moskee, is gelijk aan iemand die een huis bouwt in het paradijs”.

6. Rondvraag
 Abotahir Elouali: vraagt om duidelijke uitleg van de verzekering. YS licht dit toe: vroeger was
er een glasverzekering. Het glas van de “vijf zuilen-ramen” is handgemaakt. Na herhaaldelijke
vernieling was het niet rendabel meer om te laten maken. De verzekering dekt de schade
niet meer.
 Mochtar Hatuluwaja: vraagt naar betaalde jongeren imaam. Belangrijk voor toekomstige
generaties. YS geeft aan dat er na de herstelwerkzaamheden ruimte is voor andere dingen.
 Saleh Sadinoch: vraagt of we met een sadaqa box ook buiten willen staan na vrijdags gebed
 Karim Launuru: vraagt naar de djanaza ruimte (het mortuarium), wanneer het weer gebruikt
kan worden.
 Rafiq Fris: roept iedereen op om gewoon naar de moskee te komen, 5 x per dag zijn we
geopend, kom gewoon bidden.
 Hamid Oppier: complimenten naar het nieuw bestuur. Vraagt zich af of onze gemeenschap
niet te klein is voor onze moskee? Voor bouwkundig advies kunnen we altijd bij hem terecht.
De voorzitter dankt Hamid Oppier. Het oude bestuur heeft veel puin geruimd. Nu is het tijd
om het geheel nieuw leven in te blazen.
 Farid Hermans: Positieve feedback voor het nieuwe bestuur.
 Hamdja Patty: Er is een grote gemeenschap, ook veel jongeren d.w.z. 3e en 4e
generatieleden. Echter, er zijn vaak weinig jongeren aanwezig. Iedereen heeft kritiek, kunnen
we niet samen naar een oplossing zoeken? Hij is blij met de enquêtes en de huisbezoeken.
 Said Hatuluwaja: de meeste donateurs zijn Moluks. Is het een idee om ook de andere
groepen, bv Somalische te vragen naar een vaste bijdrage? HH: we zullen het doneren meer
publiciteit geven, er zijn nog genoeg mogelijkheden.
 Hamid Samaniri: Hisham Pula of Abotahir Elouali moeten structureel mensen vragen te
doneren na djumaa.
Abotahir Elouali vraagt waarom mensen vrijdags naar een andere moskee gaan, ook de
jongeren. YS: de Salaam moskee in Rotterdam heeft een goede jongerenimam. Deze wordt
echter betaald. Verder wordt ook de staf van deze moskee betaald..
Nelleke Bennahou: is het een optie om met donateurs-brieven tijdens Eid fitr – en Eid Adha
te staan?
 Nasmaoen Hatuina: huisbezoeken worden gewaardeerd. Persoonlijke benadering werkt
wellicht beter dan een email of facebookbericht. Het is belangrijk dat mensen blijven
doneren zodat de moskee toekomstbestendig is.
 Magda Fris: gelieve meerdere activiteiten voor de buurt te organiseren zodat we dan een
beter band met de buurt hebben.
 Hamdja Patty richt zich tot de Religieuze Raad: De RR doet haar best, maar maak de jongeren
enthousiast!
7. Afsluiting en dua
De voorzitter sluit de vergadering, bedankt iedereen voor hun komst en de complimenten maar ook
voor de kritiek. Om 16.30 wordt de vergadering afgesloten met een dua.
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