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Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu,

Beste leden/moskeegangers van Moskee Almohsinin Oosterhout,

Op 24 februari 2019 heeft de islamitische gemeenschap van moskee
Almohsinin Oosterhout een ouderenraad aangewezen die belast werd met
de taak; het vormen van een nieuw bestuur. Op vrijdag 1 maart na het
vrijdagsgebed is bekend gemaakt dat een nieuw bestuur is gevormd. Er is
overeenstemming bereikt in het benoemen van een nieuw bestuur. Een
bestuur waarin ervaring, verantwoordelijkheid, ambitie en professionaliteit
samenkomen.

Middels deze nieuwsbrief wil het nieuwe bestuur zichzelf aan u voorstellen en
elk lid betrekken bij deze recente ontwikkeling.

Formaliteiten
Het nieuwe bestuur is op zondag 3 maart bij elkaar gekomen om deze

De overdracht is soepel
verlopen.

nieuwe verantwoordelijkheid te bespreken. Na een kennismaking en een
rondvraag zijn de mouwen direct opgestroopt. Het bestuur is met elkaar
overeengekomen om de komende weken dagelijks bij elkaar te komen in
de moskee. Er heeft een taak- en rolverdeling plaatsgevonden, de
voornemens zijn uitgesproken en een prioriteitenlijst is opgesteld.
De overdracht van het oude naar het nieuwe bestuur is soepel verlopen.
Oud-bestuursleden hebben inzage gegeven in de bestuurszaken.
Op 8 maart 2019 is het nieuwe bestuur formeel ingeschreven in de kamer
van

koophandel.

Tevens

is

erkenning

uitgesproken

door

het

samenwerkingsverband moskeeën West-Brabant en Zeeland (SMBZ) waar
onze moskee bij is aangesloten.
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Functies en Taken

Los van deze rol- en
taakverdeling zullen wij
in de uitvoering van
onze moskeeactiviteiten
niet zonder onze
vrijwillige-leden kunnen.

In de bovenstaande tabel ziet u de verantwoordelijkheden van de
bestuursleden. De taakomschrijving in deze tabel is bondig geformuleerd. In
de praktijk zullen de verantwoordelijke bestuursleden uiteraard ook andere
niet-genoemde taken uitvoeren. Los van deze rol- en taakverdeling zullen wij
in de uitvoering van onze moskeeactiviteiten niet zonder onze vrijwilligeleden kunnen.

Voornemens
Onze prioriteiten: Het in kaart brengen van de wensen en de behoeften van
onze leden, het structureren van de werkgroepen binnen onze moskee en
het verkrijgen van inzicht in de rol en de contacten naar externen. Denk
daarbij aan omwonenden, wijkactiviteiten, de gemeente,
samenwerkingsverbanden met moskeeën en andere instellingen.
Een aantal zaken waar het bestuur zich voor wil gaan inzetten met de Wil
van Allah:


Het realiseren van een bijbehorend bouwwerk;



Vangnet voor begeleiding van bekeerlingen;



Educatieve/sociale activiteiten voor elke groep binnen onze
gemeenschap; jong/oud, man/vrouw;

Het actief betrekken van
de leden door
transparante
communicatiekanalen
uit te zetten



Het actief betrekken van de leden door transparante
communicatiekanalen uit te zetten (deze nieuwsbrief is daar een
voorbeeld van).

Met de Wil van Allah zal er structureel een nieuwsbrief verschijnen en
beschikbaar worden gesteld aan alle leden. Hierdoor blijft u op de hoogte
van actuele zaken die zich in de moskee afspelen.
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Contactgegevens
Via deze weg willen wij (het nieuwe bestuur) onze pioniers en onze gehele
prachtige gemeenschap bedanken voor het leggen van hun vertrouwen
in ons. Wij zien deze taak als een verplichting en een serieuze
verantwoordelijkheid. Wij vragen Allah ons wijsheid te geven en ons bij te
staan.
Ons doel is het bereiken van de tevredenheid van Allah en het dienen van

De profeet (vzmh) zei:

de belangen van de leden. Wij zullen ons uiterste best doen om deze taak

“De religie is oprecht
advies”

de komende 5 jaar met de Wil en Hulp van Allah te vervullen.
Wij willen onze leden vragen om vooral met ons mee te denken en ons te
adviseren. Hebt u een idee, zorg of advies neem dan contact met ons op
via het onderstaande e-mailadres:
info@almohsinin.com

Wassalamu alaikum / Met vriendelijke groet,
Moskeebestuur Almohsinin Oosterhout

[Muslim]

