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Bozkandak Dernegi Yonetim Kurulu Toplanti Tutanagi 

 

Tarih  : 1 haziran 2014 

Saat & Yer : 14:30 – 17:30 arasi, Suleymaniye Camii, Ookmeerweg 206 Amsterdam 

Katilanlar : Ilyas Baytekin, Ahmet Tekin, Abdullah Uysal, Mustafa Uysal, Muhsin Uyar ve        

Adem Boray 

 

• Acilis (5 dk.) 

⇒ Kuran’i Kerim 

 

• Onemli duyurular (15 dk.) 

⇒ ING SEPA incasso isimiz tamamlandi 

2015 Yili itibariyle SEPA incasso yapmaliyiz. Bunun icin tum islemler tamamlandi. Son 

olarak uyelerimizden SEPA machtiging almaliyiz, bunuda yeni uye calismasi ile birlestirmis 

bulunuyoruz. 

⇒ Acceptgirocontract hakkinda bilgilendirme 

Uyelerimiz icin bundan boyle incasso disinda odeme sekilleri sunulacak. Amacimiz 

uyelerimizin kendileri icin en uygun zamanda uye aidatlarini odemeleridir. 

⇒ Newlife Rotterdam isimli salon hakkinda duyuru 

Rotterdam Ayasofya Camii arkasinda bulunan bu kilise, bize cok uygun fiyata 

kiralanabiliyor. Salon orta olcekli olup bizim etkinliklerimizi yetecek sekilde. Bahcesi, cocuk 

kresi ve mutfagi olan bu yere simdilik yonetim kurulu olarak olusabilecek tepkilerden dolayi 

sicak bakmiyoruz.   

⇒ ANBI olabilme sartlari hakkinda duyuru 

Vergi dairesi 2014 yili itibariyle ANBI olabilme sartlarini agirlastirmistir. Yapilan arastirma 

sonucu bu sartlara uyabilme imkanimiz nerdeyse kalmamistir. Ilerde bir federasyon tuzugu 

ile ANBI statusune erisebilme imkanimiz oldugundan, simdilik bu konu rafa kaldirilmistir. 

⇒ App ile ilgili bilgilendirme: Ismail Gulmus 

Ismail Gulmus APP ile ilgili hazirligin nerdeyse tamamlandigini bildirdi. Dernegimiz adina 

Facebookta bir sayfa acilip bu sayfayi 100 kisinin begenmesinin ardindan bir hafta 

icerisinde APP’in hazir olacagini bildirdi. Adem Boray dernegimizin Facebookta zaten bir 

sayfasinin bulundugunu, bu sayfa icin Ismail Gulmuse yonetici yetkisi vermeye calisacagini 

soylemistir. Bu konu Ismail ve Adem Boray arasinda bir an evvel halledilmelidir. 

⇒ HOKAV ile ilgili bilgilendirme: Ilhami Gulmus 

Yeni olusum hakkinda Ilhami Gulmusun gondermis oldugu mail ve bilgiler yonetim 

kurulunda konusuldu. Federasyon sekli bizcede en verimli secenek koy dernekleri icin. 

Daimi temsilci olarak Ilhami Gulmus ve Mustafa Uysal koyumuz adina calismaktadir. Yedek 

uye olarak Adem Boray gorevlendirilmistir. Genclik kollari icin daha once onerilen Engin 

Sevinckan yerine Ismail Gulmus olarak karar verilmistir. Yeni uye calismamiz 

tamamlandiginda 200 uye sayisini gecersek, bize genel yonetimde 2 koltuk verileceginden 

bu konuya agirlik vermeliyiz. Logo olarakta 1inci resimdeki Cinar agaci benimsendi. 

 

• Onceki toplanti tutanaginin tasdik edilmesi (10 dk.) 

⇒ Toplanti tutanagi degerlendirmesi ve tasdiki 

Onceki tutanakta su degisiklikler yapildi: 

� Engin Sevinckan yerine Ismail Gulmus Karaman Federasyonu Genclik Kollari 

Bozkandak Dernegi temsilcisi olarak gorevlendirildi. 

� Futbol turnuvasi icin takimlardan katki payi alinmadi. 
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� Uye aidat miktari incasso verenler icin 70 euro’ya dusuruldu. Diger odeme 

seceneklerini tercih edenler 75 euro odemek zorunda. 

� Uye kayit sistemi MS Access olarak kesinlesti. 

Bu degisikliklerle birlikte bir onceki toplanti tutanagi yonetim kurulunca tasdik edilmis oldu.  

 

• Yeni uye kayit calismasi ve iletisim sistemi (30 dk.) 

⇒ Degerlendirme / Guncel uye listesi 

Su anda eski listemizde 110 uyemiz bulunmakta. Bu uyelerin bircogu maalesef aktif degil. 

Odeyen uye sayisi ise nerdeyse 30 civarina dustu. Yeni uye calismasi ile hem gelirlerimizi 

artirmak, hem yeni evlenen genc Bozkandaklilari uye yapmak, hemde Federasyona 2 

yonetici gonderebilmek icin calismalarizima baslamak zorundayiz. 

⇒ Harddisk, uye programi (Microsoft Access) ve yeni uye kayit formu  

Dernegimize ait bir extern harddiskimiz olacak. Bu harddiskte tum dernek bilgileri kayit 

altina alinacak ve 3 ayda bir DVD’ye back-up yapilacak. Uye programimiz MS Access’ta 

kullanilacak. Uye formu dagitimi, toplamasi ve kontrolu tum yonetim kurulu uyelerinin 

sorumlulugundadir. Kayit islemleri ilk etapta Ilyas Baytekin tarafindan yapilacaktir. Yeni uye 

kayit formu en kisa zamanda yonetim kurulu uyelerine dagitilacaktir. Hedefimiz uye kayit 

islemini bayramlasmaya kadar tamamlamak. Uye kayit formunda yanliz yasayanlar ve 

aileler icin 2 aidat tarifesi bulunmaktadir. Bunun disinda ek bagis yapma imkani 

sunulmustur. Ozellikle 18 yasindan buyuk ailesiyle yasayan genclerimizin, her ne kadar 

aidat zorunlulugu olmasada, bagis bolumunu doldurmalari tavsiye edilir. Bu genclerin bu 

sepeble ayri form doldurup uye olmalari gerekir. Bunun yaninda uzunca sure Turkiyede 

kalan, ve bu sebeple uye olup normal aidati odemek istemeyen yaslilarimiz icinde ayni sey 

gecerlidir. 

 

• 2014/2015 yili programi belirlenmesi (90 dk.) 

⇒ Kurban bayrami bayramlasma 

Tarih ve yer: 5 ekim 2014 – Pier 80  Rotterdam 

Organizasyon sorumlusu: Ilyas Baytekin & Ahmet Tekin 

⇒ Arabasi gecesi 

Tarih ve yer: 31 ocak 2015 – Pier 80 Rotterdam  

Organizasyon sorumlusu: Muhsin Uyar & Ilhami Gulmus 

⇒ Dunya Bozkandakli kadinlar gunu dayanisma gecesi 

Tarih ve yer: 8 maart 2015 – Yer henuz belli degil 

Organizasyon sorumlusu: Hasibe Gulmus & Ilhami Gulmus 

Kadinlarimiz icin ilk defa yapacagimiz bu organizasyon icin Ilhami Gulmus ilk etapta Hasibe 

Gulmus ile gorusup kucuk bir calisma komisyonu kurmalidir. Bu komisyon hazirligini yapip 

yonetim kuruluna sunmalidir. Gerekli hazirliklar Hasibe Gulmus’un yonetimindeki bu 

calisma kurumunca gerceklestirilmelidir. Tamamen kadinlar ve genc kizlara yonelik bu 

aktivite Dunya Kadinlar gununde organize edilecektir. Bu konu hakkinda bir sonraki 

toplantida gerekli kararlar alinacaktir. Bu aktivite arabasi gecesinde ayrintili olarak 

duyurulacaktir. 

⇒ Spor/Eglence veya Gezi/Kamp aktivitesi: KANO (Belcika) 

Tarih ve yer: 7 haziran 2015 Belcika (Houyet) 

Organizasyon sorumlusu: Ismail Gulmus & Ilyas Baytekin 

Yonetim kurulunca alinan karar dogrultusunda bundan sonra her yil genclere yonelik bir 

aktivite yapmayi hedefliyoruz (futbol, paintball, sehir turlari gibi). Bu aktiviteler genelde 

ucretli olup, her yil farkli bir organizasyon yapilacaktir. Amacimiz genclerimizinde 

Dernegimiz catisi altinda en azindan yilda bir kez eglenceli bir gun gecirmesidir.  
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2014 Yili icin organize edilen Salon Futbol Turnuvasi bu konuda basarili olmustur. Futbol 

turnuvasini her yil duzenlemektense, her yil farkli eglenceli aktiviteler duzenlemek yonetim 

kurulunca benimsenmistir. 

⇒ Iftar programi 

Tarih ve yer: Ramazan ayi 2016 veya 2017  

Kurban bayraminin yaz sezonuna dogru gelmesi, Ramazan ayinin’da normal sezona dogru 

gelmesinden dolayi ilerleyen yillarda Dernegimizde tum uyelerimiz icin guzel bir iftar 

programi hazirlamayi dusunuyoruz. Kurban bayrami bayramlasmasi yerine iftar programi 

duzenlemek gerekecektir. Bu konu en erken 2016 yili icin gecerli oldugundan simdilik rafa 

kaldirilmistir. 

 

• Gundeme iliskin diger konular (15 dk.) 

⇒ Futbol turnuvasi hakkinda genel degerlendirme 

Turnuva hakkinda herkes olumlu gorus belirtmistir. Ufak tefek eksiklikler olsa’da sonuc 

olarak ilk defa organize edilen turnuva herkesi memnun etmistir. Ozellikle rahmetli Duran 

amcamizin cocuklari organizasyondan son derece memnun olduklarini bildirmislerdir. 

 

• Soru ve gorusler (10 dk.) 

Abdullah Uysal: Ramazan bayrami kutlamasi koyde buyuk bir Bozkandaklilar Koy Gunu 

cercevesinde yapilabilirmi? Bu konuda koy kooperatifi yardim etmeye hazirdir.  

Bu konu yillardir dusunulmus olsada Dernegimiz Hollanda’da calismalar yuruttugunden boyle bir 

organizasyonu bizim yapabilmemiz mumkun gorunmuyor. Biz dernek olarak ancak boyle bir 

insiyatifi koyluler ele alirsa destekleyebiliriz. 2014 yili icin artik bu organizasyon mumkun olmasada 

2015 yili augustos ayinin ilk haftasi icin organize edilebilir. Bu konu hakkinda Abdullay Uysal Koy 

Kooperatifindeki akrabasi ile gorusup bize haber edecektir. Bilinmelidirki boyle bir organizasyon cok 

genis capli yapilip cok erkenden duyurulmasi gerekir. 

 

Ahmet Tekin: Dernegimiz icin ayri bir yer tutabilirmiyiz, uyelerimizin biraraya gelebilecegi bir yer? 

Boyle bir dusunce daha oncede tartisilmis, hatta Karaman Vakfi tarafindan denenmistir, ama 

basarili olmamistir. Maalesef uyeler boyle bir yere kolay kolay gelmeyecegi gibi, eger cesitli oyun ve 

yeme/icme imkanlari olmadigindada fazla durmazlar. Boyle bir yeri cekip cevirecek kisinin alacagi 

ucret ise dernegimize agir yuk getirecektir. Simdilik bu konu ileri bir tarihte, imkanlar degisene 

kadar rafa kaldirilmistir.  

 

• Kapanis (5 dk.) 

⇒ Bir sonraki toplanti tarihi ve yeri 

Bir sonraki toplanti Rotterdam Haringpakkersstraat 69’ta yapilacaktir. 

Toplanti tarihi 13 eylul 2014 saat 19:30’da.     

Ana konu Kurban bayrami bayramlasma organizasyonu olacaktir.                                  

⇒ Kuran’i Kerim 


