
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 1 Algemene bepalingen 

1.  De vereniging genaamd De-Koepel vzw is opgericht op 26 september 2005 en is gevestigd te Stenenbrug 11, 
2140 Borgerhout. 

2.  Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van 
de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de Rechtbank van Koophandel zijn neergelegd. 

3.  Het huishoudelijk reglement hangt ter inzage aan de ingang van zowel de broeders en de zusters. 

4.  Iedere bezoeker stemt stilzwijgend in met het opvolgen van het reglement. 

5.  Het huishoudelijk reglement kan ten allen tijde aangepast worden tijdens een Raad van Bestuur vergadering als 
de noodzaak ervan blijkt. 

 
Artikel 2 Leden 

1. De vereniging bestaat uit effectieve en deelnemende leden. (zie statuten) 

 
Artikel 3 Ereleden 

1. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op 
voordracht van het bestuur de titel van erelid verkregen hebben. Zij hebben geen verplichtingen meer jegens de 

vereniging maar, zij hebben echter wel alle rechten van Effectief lid (en eventueel bestuurslid) 

 Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend. 

 
Artikel 4 Deelnemend lidmaatschap 

1. Ieder die lidgeld betaald kan deelnemend lid worden. 

2. De aanmelding gebeurt door invulling, ondertekening van een door het bestuur verstrekt aanmeldingsformulier, 
waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, tele-
foonnummer. 

3. Het lidgeld wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur vastgelegd. 

4. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat er een ledenlijst wordt bijgehouden van leden die hun jaarlijks 

lidgeld betalen. Deze lijst wordt zowel in de gebedsruimte voor vrouwen als mannen uitgehangen. 

 
Artikel 5 Rechten en plichten van leden 

Alle leden hebben de hierna genoemde rechten en plichten: 

1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te 
ontvangen. 

2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan activiteiten. 

3. Zij hebben het recht op vrije toegang tot activiteiten en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is 

bepaald. 

4. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden 
deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en 
over het resultaat van de behandeling en / of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de 
klacht of de wens heeft ingediend. 

5.  Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres. 

6. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van het lidgeld. 

7. Zij hebben de plicht tot naleving van het huishoudelijk reglement van de vereniging. 

8. Ieder lid waakt over de naleving van het huishoudelijk reglement. 

9. Ieder lid houdt zich binnen zijn bevoegdheden. 

 
Artikel 6 Orde en netheid 

Ieder lid waakt over de orde en netheid van het gebouw: 

1. Elke donderdag wordt gans het gebouw gepoetst door een door het bestuur aangestelde verantwoordelijke. 

2. Het is verboden met schoenen en vuile kousen de matten te betreden. 

3. De schoenen worden in de voorziene rekken geplaatst. 

4. Het is verboden zonder schoenen in de gangen rond te lopen (zo blijft ook het tapijt rein). 

5. Fietsen, buggy’s, rugzakken, helmen, en dergelijke worden niet in de gangen achtergelaten, dit zijn 

nooduitgangen en dienen steeds vrij van obstakels te zijn. 

6. De toiletten en de woedoe (ablutie) ruimtes dienen steeds in onberispelijke staat achtergelaten te worden: 

• Wees zuinig met het gebruik van water. 

• Het toilet is geen plaats om woedoe te doen, daar dient de woedoe ruimte voor. 

• Het toilet dient verplicht al zittend gebruikt te worden, rechtstaand is verboden. 

• Overtollig water dient met een aftrekker verwijderd te worden. 

• Gebruikte emmers dienen terug op hun plaats gezet te worden. 



• De laatste doet het licht uit. 

7. De boeken die in de gebedsruimte beschikbaar zijn dienen na gebruik terug in de voorziene rekken geplaatst te 
worden. 

8. Gebedsmatjes dienen na gebruik in de voorziene rekken geplaatst te worden. 

9. Stoelen dienen na gebruik terug op de voorziene plek geplaatst te worden. 

10. Zonder toelating van het bestuur is het verboden te eten in de gebedsruimte. 

11. De keukens mogen enkel door het bestuur aangestelde vrijwilligers gebruikt worden: 

• Het gebruik van de keuken moet tot een minimum herleid worden (zodat de factuur van water/elektriciteit/gas 
onder controle blijft) 

• De keuken mag enkel gebruikt worden voor activiteiten van De-Koepel moskee. 

• Voor gebruik tijdens andere activiteiten is steeds de goedkeuring van de Raad van Bestuur verreist. 

• Het uitlenen van keukengerief wordt slechts in uitzonderlijke en met schriftelijke toestemming van de 
keukenverantwoordelijke toegelaten. 

• Gebruikte borden en glazen dienen in de afwasmachine geplaatst te worden. 

• Indien de afwasmachine vol is, start het programma en zet nadien alle borden en glazen op de voorziene 
plaats. 

• Volle vuilniszakken worden dichtgeknoopt en in de zomer op het dak geplaatst. (reukhinder) 

• De keuken wordt steeds in onberispelijke staat achtergelaten. 

12. Wie zich als laatste in een bepaalde ruimte bevindt doet het licht uit. 
 
Artikel 7 Gedragsregels 

Ieder lid gedraagt zich als een respectabel moslim, d.w.z.: 

1. Hij / zij let op zijn woordenschat en blijft steeds beleefd tegenover ieder lid en bezoeker, zowel binnen als buiten. 

2. Meningsverschillen worden op een volwassen manier opgelost. 

3. Achterklap en roddel zijn volgens de islamitische regelgeving streng verboden en worden niet getolereerd. 

4. Men respecteert het werk van anderen. 

5. De-Koepel moskee is een vereniging die uitsluitend bestaat uit vrijwilligers, we kunnen niet aanvaarden dat bij 
meningsverschillen tussen bepaalde individuen gans de vereniging wordt betrokken. 

6. Vrijwilligers die een bepaalde functie uitoefenen (dagelijks bestuur, les geven, etc.) dienen er zich van te 
vergewissen dat zij geassocieerd worden met de vereniging. We gaan het niet tolereren dat zij De-Koepel 
moskee in verlegenheid brengen met openbare uitspraken en gedrag. ( zoals op sociale media : Facebook, 
Twitter, kranten, etc.) 

7. Tijdens preken en voordrachten is het verboden om te spreken in de gebedsruimte. 

8. Bezoekers zijn verantwoordelijk voor de kinderen die ze bijhebben qua gedrag en dergelijke. 

9. Om klachten van de buren te mijden is samenscholen voor de uitgang van de moskee of voor de gevel van de 
buren niet toegelaten. 

10. Vooral tijdens de gebeden die in de zomermaanden vallen willen we er op wijzen de nachtrust van onze buren te 
respecteren en in stilte de moskee te naderen / verlaten. 

 
Artikel 8 Sancties 

1. In het algemeen zal strafbaar zijn, zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, 
reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden 
geschaad. 

2. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een sanctie welke 

aan een lid of vrijwilliger wordt gegeven door de Raad van Bestuur, een bijkomende sanctie op te leggen. 

3. Wanneer een lid of bezoeker een ernstige fout maakt, wordt deze aangespoord zich te herpakken. Bij herhaling 
van deze en / of andere fouten zal hem / haar de toegang worden ontzegt om de rust in de vereniging te 

bewaren. 

4.  Bij grove nalatigheid kan een lid de toelating tot de vereniging onmiddellijk worden ontzegd. 

 
Artikel 9 Het dagelijks bestuur 

1. De Raad van Bestuur stelt de verantwoordelijke van de verschillende departementen aan, deze 
verantwoordelijke vormen samen met een lid van de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur. Het dagelijks 
bestuur neemt alle beslissingen in samenspraak met de Raad van Bestuur. Het dagelijks bestuur vergadert 
minstens 1x per maand, op die vergadering is steeds een door de Raad van Bestuur aangesteld bestuurslid 
aanwezig. Deze brengt nadien verslag uit op de eerst volgende maandelijkse Raad van Bestuur vergadering. 

2.  Departementen: 

• Verantwoordelijke onderhoud moskee 

• Verantwoordelijke 5 dagelijkse gebeden 

• Verantwoordelijke keuken 

• Verantwoordelijke activiteiten zusters 

• Verantwoordelijke lessen zusters 

• Verantwoordelijke vrijwilligsters 

• Verantwoordelijke opvang nieuwe moslima’s 

3. De lijst van de aangestelde verantwoordelijken hangt naast het Huishoudelijk reglement. 



 
Artikel 10 Contact met de media 

1. Het contact met de media verloopt enkel via een door de Raad van Bestuur aangestelde verantwoordelijke. 

2.  De-Koepel zal nooit tolereren dat iemand in hun naam de media te woord staat terwijl hij / zij er niet voor werd 

aangesteld. 

 
Artikel 11 Privacy 

1. De-Koepel moskee heeft een privacy charter waardoor nooit persoonsgegevens zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de persoon in kwestie worden medegedeeld aan derden. 

2.  Om de privacy van zijn bezoekers / leden / vrijwilligers te beschermen zal De-Koepel moskee er strikt op toezien 
dat personen die expliciet deze gegevens verzamelen de toegang tot de vereniging ontzegd worden. 

3. Bescherm uw privacy en geef niet in willekeur uw persoonlijke gegevens zoals adres, naam, gsm nr. aan 
personen die je niet kent. Medewerkers van De-Koepel zijn herkenbaar aan hun badge, bij twijfel bel 
0483 05 19 41. 

 
Artikel 12 Het gebouw van de vereniging 

1. De Koepel vzw draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden 
en derden in de gebouwen aanwezig. 

2. De moskee is gedurende de gebedstijden voor zowel leden als niet-leden toegankelijk. 

 
Artikel 13 Preken, lessen, lezingen en voordrachten 

1. Alle vrijdagpreken, Eid preken (islamitisch feest: einde Ramadan, offerfeest) en voordrachten gebeuren in het 
Nederlands en het is zinloos de imam hierover aan te spreken dit te veranderen. Het is statutair vastgelegd dat 
enkel de Raad van Bestuur bevoegd  is om een uitzondering toe te laten. 

2.  Alle vrijdagpreken, Eid preken en voordrachten zijn voorzien van een copyright. Enkel door de Raad van Bestuur 
aangestelde vrijwilligers / verenigingen hebben toelating te filmen. Bij inbreuk zal bekeken worden welke stappen 
er genomen worden. 

3. Enkel door de Raad van Bestuur aangestelde personen zijn bevoegd voor het geven van preken, lezingen, 
lessen en voordrachten. Elke inbreuk hiertegen heeft tot gevolg dat de toegang tot de vereniging wordt ontzegd. 

 
Artikel 14 Aansprakelijkheid van de leden 

1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. 
Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst 
heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond. 

 
Artikel 15 Nieuwe moslims (bekeerlingen) 

De-Koepel moskee is een vereniging die zich vooral heeft toegelegd op het begeleiden van nieuwe moslims 
1. Ieder lid dient begrip en geduld op te brengen om deze nieuwe moslims te begeleiden. 

2. Op regelmatige basis zullen hierdoor in de moskeeruimte zelf lessen worden aangeboden. 

 
Artikel 16 Inzamelingen 

1. De-Koepel moskee is afhankelijk van giften en schenkingen om hun werking te garanderen. 

2. Verenigingen die wensen in te zamelen dienen op voorhand een afspraak te maken, er zal steeds naar 

persoonsgegevens en bewijzen gevraagd worden. 

 
Artikel 17 Allerlei 

1. De-Koepel is net als alle andere moskeeën en verenigingen NIET bevoegd voor het afgeven van huwelijksaktes 
aangezien dit door een wettelijk bevoegd ambtenaar dient te gebeuren. 

2. Flyeren en het uithangen van affiche is enkel toegelaten mits goedkeuring van de Raad van Bestuur. 

3. De-Koepel werkt met door de stad Antwerpen erkende moskeestewards, deze zijn herkenbaar door hun 
fluorescent vest met opschrift en logo van De-Koepel er op. Wij verzoeken iedere bezoeker / lid hun 
aanwijzingen te volgen, dit voor jullie eigen veiligheid en die van andere. 

4. De-Koepel is een moskee die op regelmatige basis scholen en groepen ontvangt, gelieve hiervoor het nodige 
respect op te brengen. 

 
 
Namens de Raad van Bestuur van De-Koepel vzw. 
 
 
De voorzitter: 


