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Vooraf 
In het Dialooghuis vinden diverse trainingen plaats. Deze hebben vaak met 
emancipatie te maken. Diverse keren wordt ook gesproken over: hoe vorm je een 
vereniging of stichting; hoe bestuur je deze en voor vertegenwoordigers van 
bestaande verenigingen en stichtingen: “Doen we het wel goed?”. 
Dat leidde tot een aanvrage voor subsidie bij de Gemeente Den Haag. Toen deze 
toegekend werd en er een voorlichtingsavond kwam, bleek voor de cursus een grote 
belangstelling te bestaan. Op de bijeenkomst van 6 november 2014 meldden zich 14 
besturen, waarvan 20 mensen aanwezig waren. 
Het dagelijks bestuur- en adviseur van  st. Dialooghuis legden uit hoe de het 
cursusaanbod tot stand is gekomen en vragen de cursusleider Ismail Bozkir van het 
training centrum en Advies Compas  een inleiding te geven over het belang om aan 
zo’n cursus mee te doen. In de verschillende culturen verschilt soms de 
organisatievorm; zeker ook als het gaat om begrippen als democratisch besturen en 
besluiten nemen volgens consensus, treden meer dan eens verschillen van inzicht 
op. Het is goed in statuten vast te leggen, wat je met de vereniging of stichting wilt en 
hoe je deze met welke mensen wilt besturen. 
 
Doel  
Doel van dit initiatief is om de bestuursleden van ten minste acht 
migrantenorganisaties te trainen en hun vaardigheden te verbeteren, zodat ze hun 
bestuurlijke functie goed mogelijk uitoefenen. 
 
Opzet 
Op 13 november 2015  vond de eerste cursusavond plaats bij de Vereniging 
Gaxmudian op de Beeklaan. De volgende vier bijeenkomsten vonden bij 
verschillende stichtingen plaats. 
De bijeenkomsten worden goed bezocht, tussen de 20 en 30 mensen per keer. 
De cursus wordt verzorgd door Ismail Bozkir, manager supervisor en trainer van 
Compas. 
 
Inhoud 
Achtereenvolgens komen de volgende zaken aan de orde 

- Waarom vergaderen? Wat is vergaderen? 
- Checklist vergaderstukken, zoals tijd en plaats van vergaderen 
-  Agenda met voorbeelden, vaste onderdelen 
- De rol van de voorzitter 
- Actiepunten/afsprakenlijst 
- Besluitenlijst/ vervolgafspraken 
- Checklist communicatie, zoals elkaar kunnen zien en horen, taalgebruik, enz. 
- Checklist vergaderdoelen 
- Checklist vergaderregels 
- Checklist machtsverhouding 
- Checklist kwaliteiten 
- Checklist besluitvorming 
- Checklist functie-uitoefening 
- Checklist vergaderdoelen 
- Checklist vergaderstukken 



- Stichting, vereniging, stichting- of verenigingskosten 
- Notaris, Kamer van Koophandel 
- Ict 
- Vervoer- , reis – en verblijfskosten 
- P.r. 
- Verzekering 
- Kennis en ontplooiing 
- Logo, presentatie 
- Effectieve samenwerking, ook met andere organisaties 
- Werkplan, doelgroep, werkwijze; tijdpad, activiteiten, plaats(en), financiën,  

subsidies, bijdragen van de leden, jaarrekening, jaar verslag, evaluatie. 
 
Conclusie 
Uit het aantal deelnemers en ook uit de stevige discussies tijdens de bijeenkomsten 
is duidelijk geworden dat de cursus enorm in een behoefte voorzag. 
Lang niet alle thema’’s zijn volledig uit de verf gekomen. Ook bleven er een aantal 
liggen, zoals fondsenwerving, Crowdfunding, enz. 
De deelnemers spreken de behoefte uit een vervolgcursus op te zetten, of in ieder 
geval na enige tijd een bijeenkomst te plannen om ervaringen uit te wisselen over de 
praktische ervaringen n.a.v. het verworven aanbod op de cursusavonden. 
 
Deze thema’s uitgevoerd met 8 diverse stichtingen  
 
1-Mic .Muslums informatie centrum 
 

 
2-stichting Gaxmudian  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-stichting kasimlilar 

 
 
 
 
 



4-stichting Mirhamedan 

 
5-stichting kuruman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
6-stichting Haagsche yozgatlilar 

 
7-stichting Kizilpinar 

 
 
 
 



 
 
 
 
8-ale stichtingen in dialooghuis gezamenlijk  ook evaluatie . 

 
 
Namens stichting dialooghuis , 
Danken  aan gemeente Den Haag  en alle organisaties   
 
Yadin karabulut    
 


