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BOZKANDAK DERNEĞİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAǦI -15- 
 
 
Rotterdam, 28 aralık 2008 
 
Katılanlar: Abdullah Uysal, Ahmet Gülmüş, Ahmet Gürbüz(Oosterhout), Ahmet Gürbüz (R’dam) Adem 

Boray, Duran Çelik, Fahrettin Özler(misafir), Hüseyin Gürbüz, İlhami Gülmüş, İlyas 
Baytekin, Mehmet Emin Çelik, Mesut Cengiz, Muammer Gülmüş,  Mustafa Gülmüş, 
Mustafa Uysal, Ömer Özler. Kadın kollarından:  N. Gülmüş, H. Gülmüş. 

 
Mazeretli katılmayanlar: İlhan Cengiz, Selim Özler ve Sabit Özler. 
 
GÜNDEM 
 
Açılış: Kuran-ı  Kerim.  
 
Bildiriler 
Uzun zamandır özel sebebleri dolayısıyla aramızda bulunamayan İlhan Cengiz, şubat 2009’dan sonraki 
toplantılarda aramızda olacak inşaallah. 
 
Kurban Bayramı Değerlendirmesi 
Dia gösterisi bu yıl da sıkıntı verdi. Mesele camii görevlisinin yeterince yardımcı olamamasından kaynaklandı. 
Yemek düzeni gelecek bayram proğramı için tekrar gözden geçirilimeli. Tatlı azdı. 
Bayram proğramın geliştirmeliyiz ve bazı değişiklikler yapmalıyız. 
İbiş tiplemesi yapan sanatçı arkadaş tek başına yeterli olamadı. Çay servisi yine istenilen gibi olmadı.  
Ahmet Gürbüz(Oosterhout) gelecek bayramda yemek konusunda yardımcı olacak. 
Utrecht’ten katılan yoktu. 
 
Spor Klübü 
Derneğimiz adına kurduğumuz Bozkandakspor Futbol  klübünden bir kaç oyuncunun,  geçtiğimiz pazar 
günkü maçta, hakemin verdiği gol kararını haksız bularak hakeme karşı sportif olmayan davranışları 
dolayısıyle takımımız ve futboculardan olaya karışanlar ceza alabilir.  
 
Takımda  futbol oyanayan bazı arkadaşlarımızla konuşulması gerekiyor. Ayrıca takımımızda ciddi bir 
disiplinsizlik söz konusu. 
 
Köyümüze alınması düşünülen seyyar MORG 
Yaklaşık on bin YTL ye alınması düşünülen araba şeklinde ki MORG, cenazenin kapalı alanda yıkanması 
ve köyümüz dışından geleceklerin cenazeye yetişebilmelerine imkan sağlıyor. Böyle bir morgun 
alınabilemesi için bizim derneğimizin katkısı ve yardımı isteniyor.  
 
Derneğimizin bu hayır çağrısına aracı olması ve bunun için bir ekip kurulması kararlaştırıldı. Ayrıca 
isteyen köylülerimiz KENMERK MORG diye belirterek dernek hesabına yatırabilir.  
Köylülere mektup gönderilmesi ve aşağıda isimleri belirtilen yönetim kurulu üyelerinin çalışma yapması 
kararlaştırıldı. 
Amsterdam ve çevresi: Ömer Özler ve Hüseyin Gürbüz. 
Rotterdam ve çevresi: İlhami Gülmüş, Adem Boray, Ahmet Gürbüz(R’dam), Muammer Gülmüş ve 

Mesut Cengiz. 
Utrecht:   Ali  Bayram. 
Den Haag: Bahaddin  Özen. 
 
Ekrem Özler’le eski dernek muhasibi ve başkan yardımcısı olarak bu konuda  iletişim kurulması ve 
toplanan paranın araç alındıktan sonra ödeme yapılması için kendisine ulaştırılmasına karar verildi.   
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Yönetim Kurulu 
Yönetim kurulu üyelerimizin çok önemli bir mazeretleri dışında katılımı, kararların daha isabetli 
alınması, destek ve daha verimli ve etkili hizmet verebilmek açısından çok önemli.  
 
Diğer konular 
Çıkacak mektupta 

1- Engelli arabası 
2- Nostalji değeri olan foto v.s. 
3- Köy de MORG 

 
İş adamları ile toplantı 
Her zaman yanımızda olan iş adamlarımızla bir toplantı yapma kararı aldık. 
Arabaşılı toplantımızın Rotterdam’da Karamanlılar Vakfı binasında 24 ocak 2009 cumartesi saat 19:00 – 
22:00 saatlari arası yapılması kararlaştırıldı. 
Bu toplantı dernek faaliyetlerimize sponsor olarak katkıda bulunan işadamları köylülerimiz ile yönetim 
kurulu üyelerinin bir araya gelmesi şeklinde planlandı. 
Başkan telefonla veya bizzat işadamlarımızı davet edecek. 
 
Kapanış Kuran-ı Kerim 
 


