CCPRI - RCVI

Commission de Concertation Pour le Renouvellement de l’Institution
Raadgevende Commissie voor de Vernieuwing van de Instelling

Charter voor de deelname van de islamitische gemeenschappen aan het vernieuwingsproces van het
Representatief Orgaan van de Islamitische Eredienst in België (ROIEB)
BIJLAGE 1
Wij, ondergetekenden, verantwoordelijken van de moskee* (namen + adressen + naam & adres moskee)
………………………………………………………………………...........……………………
………………………………………………………………..…….……………………………..
Emailadres (VERPLICHT) : ………………………………..…….……………………..
Verklaren deel te nemen aan het vernieuwingsproces van het orgaan dat belast is met het beheer van de
temporaliën van de islamitische eredienst in België, en tevens:
1.

Verbinden wij ons ertoe binnen het kader van onze mandaten te handelen in het uitsluitende belang van de
eredienst met eerbied voor de Grondwet van het Koninkrijk, de wetten en de instellingen van het Belgische volk.

2.

Onderschrijven wij het vernieuwingsproject dat is opgezet door de Raadgevende Commissie voor de vernieuwing
van het ROIEB (Representatief Orgaan van de Islamitische Eredienst in België), alsmede haar Intern
Werkreglement (IWR).

3.

Verbinden wij ons ertoe de gelovigen te informeren over het vernieuwingsproces van het ROIEB.

4.

Verbinden wij ons ertoe ons te groeperen per provincie en per entiteit, zoals voorzien in het vernieuwingsproject
ROIEB van 28 januari 2022.

5.

Verklaren wij het aantal gelovigen in onze moskee voor het vrijdaggebed als volgt:

(Gelieve het juiste vakje aan te kruisen)
Minder dan 500
1 stemgerechtigde vertegenw.
6.

tussen 500 en 1000
2 stemgerechtigde vertegenw.

meer dan 1000
3 stemgerechtigde vertegenw.

Verbinden wij ons ertoe jaarlijks deel te nemen aan de financiering van de werkingskosten van het ROIEB zoals
voorzien in het project voor de vernieuwing van het ROIEB van 14 januari 2022 en volgens het aantal gelovigen
van onze moskee, tegen een vast bedrag van:

(Gelieve het juiste vakje aan te kruisen)
500€/jaar
1000€/jaar
1.500€/jaar

(moskee met minder dan 500 gelovigen)
(moskee met aantal gelovigen tussen 500 en 1000)
(moskee met meer dan 1000 gelovigen)

De stortingen moeten gebeuren op het rekeningnummer van het EMB : BE57 0689 3406 2335
met vermelding van “vergoeding werking EMB + 2022 + naam moskee en provincie”.
Opgemaakt te …………………………………………………………, op ………………………………
Voorzitter van de VZW
Naam Voornaam:

(Stempel)

Handtekening:
contact@embnet.be
*La Commission de Concertation pour le Renouvellement de l’Institution est composée du président de l’AG, du Bureau de l’EMB et de représentants des institutions
islamiques de Belgique
De Raadgevende Commissie voor de Vernieuwing van de Instelling is samengesteld uit de voorzitter van AV, het Bureau van EMB en van vertegenwoordigers van de
islamitische instellingen van België.

