Vraag en antwoord n.a.v. de presentatie start bestuursverkiezingen op 7 maart 2021.

Nr
1

Vraag
Een broeder uit de gemeenschap deed
de suggestie om toch eerst voor een
interim-bestuur te kiezen i.p.v. nu de
verkiezingen te organiseren.

2

Door een broeder de opmerking
gemaakt dat het voor de gemeenschap
niet werkt om (zie hiervoor ook slide
16 van presentatie) live te stemmen
met handen omhoog of de
verkiezingscommissie na 2 weken
actief potentiële kandidaten zou
moeten werven. Men voelt zich niet
altijd vrijuit om zich uit te spreken.
Door een broeder de zorg uitgesproken
dat de verkiezingscommissie zich puur
op het organiseren van de verkiezingen
zou moeten richten, en niet moet
proberen mensen te stimuleren zich als
kandidaat op te werpen.

3

Antwoord
De verkiezingscommissie heeft een duidelijke
opdracht vanuit de Leden gekregen namelijk het
organiseren van verkiezingen om daarmee een
nieuw bestuur te installeren. De
verkiezingscommissie kan niet anders dan deze
opdracht uitvoeren.
Als verkiezingscommissie herkennen we dit
punt, maar we vonden het moeilijk om met een
goed alternatief te komen waarmee we de
voortgang erin kunnen houden en ook
laagdrempelig is. Wij roepen een ieder die zich
hier toch nog over wil uitspreken op, zich alsnog
te melden bij de verkiezingscommissie via mail
of persoonlijk.
Voor de verkiezingscommissie een zeer
herkenbaar dilemma, waar we het uitgebreid
over hebben gehad. We hebben de plussen en
minnen met daarin de principes in acht
nemende tegen elkaar afgewogen, en toch
besloten die voorstel te moeten doen. We
denken dat het belangrijk is dat voldoende
keuze is uit kandidaten hopelijk met
verschillende achtergronden en ervaringen.
Idealiter zouden we niet zozeer zelfstandig
willen benaderen maar opvolging willen geven
aan aanbevelingen en suggesties vanuit de
gemeenschap omdat potentiële kandidaten
soms een duwtje in de juiste richting nodig
hebben. Wij hopen dat er voldoende kandidaten
zich spontaan aanmelden en wij dat dus niet
hoeven te doen.

4

Een broeder maakte de opmerking dat
de toelichting ook in het berbers had
gemoeten.

Excuses, vanwege het tijdsbeslag op jullie vrije
zondag hebben we dit proberen te beperken. In
een volgende update zullen we daar rekening
mee proberen te houden, ook tijdens de
beantwoording van de vragen.

5

Een andere broeder deed verder de
suggestie om potentiële kandidaten
een assessment te laten doorlopen.

Als verkiezingscommissie vinden we dat
iedereen die aan de gestelde voorwaarden
voldoet zich kandidaat mag stellen voor het
bestuur. Het is aan de leden om vervolgens te
bepalen op wie men zijn / haar stem uitbrengt
en daarmee een plek in het bestuur
toevertrouwt. Als verkiezingscommissie hopen
wij insha Allah op vele kandidaten met

6

Verder werd door een andere broeder
de opmerking gemaakt dat de
voorwaarde bij de vorige verkiezing
was dat alle verplichte donaties voor
de bouw van de moskee door de
potentiële kandidaten zijn voldaan.

7

Een broeder merkte op dat het
belangrijk is onze jeugd te betrekken
en daarom de minimum leeftijd te
verlagen naar 18 jaar.
Een broeder merkte op dat kandidaat
bestuursleden onze stroming van
Ahlul-Sunnah wal Jamaa’ah moeten
volgen.

8

verschillende achtergronden en ervaringen, en
dat de samenstelling van het bestuur zodanig
gaat zijn dat er een brede kennis en
ervaringsniveau aanwezig is.
De voorwaarden zijn een op een overgenomen
en exact hetzelfde als de vorige verkiezing. De
voorwaarde is dat er voor (gedeeltelijke)
openstaande betalingen tbv van de bouw van de
moskee afstemming is geweest door het lid met
het bestuur omtrent (af)betalingsregelingen.
Immers zijn er broeders in onze gemeenschap
die de bijdragen simpelweg niet kunnen voldoen
door financiële omstandigheden. Dit mag
uiteraard geen belemmering vormen om zich
kandidaat te stellen. De voorwaarden zullen
worden getoetst door de verkiezingscommissie
aan de hand van de aangeleverde data door het
bestuur. Bij twijfel zal er uiteraard overleg plaats
vinden tussen de partijen totdat er helderheid is.
De verkiezingscommissie ziet geen obstakels om
de minimum leeftijd te verlagen naar 18 jaar
immers volgens onze statuten kan men shart lid
worden vanaf 18 jaar.
De verkiezingscommissie gaat er impliciet vanuit
dat onze shart leden dat zijn. Indien daar twijfels
over zijn zal daarover met de betreffende
persoon in gesprek worden gegaan.

