Yönetim Toplantisi: 09.05.2020
Katilimcilar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ergün (başkan)
Mustafa (asil üye)
Günay (asil üye)
Kalender (asil üye)
Erkan (asil üye)
Güven (yedek üye)
Murat (yedek üye)

Gündem
•
•
•
•
•

Cami temizliği ve acilis hazirligi
Üye listesinin kontrollü
Web sitesi, web sitesi üzerinden üyelik basvurusu, güncellenen dokümanlar (üyelik
basvurusu, Zuwendungsbestätigung)
Mali durum
Corona önlemleri uyarinca üc vakit namaz için hazirlanmasi

Gündem Detayları
•
•

•

t giderler
Kira
Telekom
Elektrik
Rundfunk

Elektronik ortama aktarilan üye listesi kontrol edildi. Ödemeler listesi ile eşleştirilip, tek bir
liste oluşturulacak → Murat
Yeni web sitesinin yapilisi ile görevi ilgili bilgi verildi (Murat).
Mart 2021 e kadar web-adresi için ve de web-sitesinin server’i için kira ucreti
verilmiştir. Güncel bilgiler, duyurular ve içerikler web-sitesi kanali ile üyelere
sunulacak. Facebook ve Whatsapp da kisa mesajlar için kullanılabilecek.
Üye basvurulari web sitesi üzerinden direkt yapılabilecek. Isteyenler basvurulari
elden form doldurarak da teslim edebilir.
Mali durum
o Yeni yönetimin devir aldigi mali durum ve Mayis ayinin basina kadar tutulan
muhasebe işlemleri hakkında yönetim kurulu bilgilendirilmiştir (Mustafa)
o Nisan 2020 itibari ile:
▪ Sabit giderlerimizden bazi kalemler:
Kira
1.790,00 €
Telekom
44,95 €
Elektrik
181,52 €
Rundfunk
20,00 €
▪ Üye aidat gelirleri:

2.036,47 €
1.790,00 €
44,95 €
181,52 €
20,00 €

Düzenli gelirler
Üyelik aidatlari

o
o

2.261,00 €
2.261,00 €

Ramazan döneminde caminin kapali olmasi nedeni ile finansal olarak ciddi bir
eksiğimiz olmuştur (Ergün)
Maliye işlemleri ile ilgili olarak, bu döneme kadar bildirileri hazirlayan kişi ile telefon
ile görüşülmüştür. 2020 dönemi için işlemler mümkün ise yönetim içinden
yapilacaktir → Murat

•

Corona önlemleri uyarinca üc vakit namaz için hazirlanmasi
o 09.05.2020 tarihinden itibaren sabah, ögle ve ikindi namazlari camide kilinacaktir.
Ancak DITIB’in verdiği talimata göre: Camimiz diger vakitler (aksam ve yatsi), teravih,
cuma ve bayram namazlari için kapalidir.
o 3 vakit namazin (sabah, ögle ve ikindi) kilinabilmesi için cami namaz vakitlerinde
acilacaktir → Mustafa
o Corona önemlerine uygun olarak, ayni anda namaz kilabilecek cemaat sayisi 40a
düşürülmüştür. Bunun için kişisel seccadeleri serilebileceği alanlar işaretlenmiştir.
o Camide yüz-maskesi ve el-desenfeksiyon maddesi bulundurulacaktır. Bunlar için
gerekli siparişler yapilacaktir → Murat

