
Notulen DCA nr. 33 14-01-2019 

 

Notulen DCA vergadering  14-01-2019 

Plaats: Aan de Brug 

Aanwezig: Jac Thijssen - Jac Keijsers - Mien Cuppen - Hay Mulders – Peter Hesp – Marco Hesp – Ruud Baltussen –     
Fien Swinkels. 

 
1: Notulen 12-11-2018: 
Notulen doorgenomen.  
Joop Geurts van repair cafe was aanwezig bij vorige vergadering. Er is nog geen definitief besluit genomen of ze bij 
DCA komen, maar naar verwachting zal dit wel gebeuren. E-mail is info@repaircafeamerica.nl  
Verder geen op- of aanmerkingen. 
 
Actiepunten:  
Actiepunten doorgenomen: 
Jac Thijssen heeft verschillende bijeenkomsten bezocht waar ook gesproken is over het “bijzonder statuut”, echter is 
nog geen nieuwe rechtsvorm die tussen publiekrechtelijk en privaat past. Nieuwe wetgeving is er nog niet, dus nog 
“even” wachten. 
Gesprek met Aan de Brug is geweest en hiervan is een verslag rondgestuurd. Het was een prettig en positief gesprek.  
We hebben o.a. ook gesproken over de kleine activiteiten b.v. kaarten en welfare, om deze allemaal gebruik te laten 
maken van een ruimte en dan onder DCA. Ook zijn er zijn nu verschillende tarieven voor diverse activiteiten. Aan de 
Brug komt hierop terug. Nog geen vervolgafspraak maar we zullen dit over een maand navragen. Er gebeurd van alles 
in Aan de Brug “positief”. 
Protocol privacy wetgeving: VIA gebruikt formulieren voor inventarisatie persoonsgegevens, deze opzet zou ook voor 
de andere activiteiten te gebruiken zijn. Formulieren van VIA worden rondgestuurd. 
Nieuwe voorzitter zoeken. Oproep in Peelklokje plaatsen. 
Subsidieaanvraag is toegekend. 
 
2: Inkomend- uitgaande post/mail: 
Uitgaande mail : Mail aan Energiecollectie over het te factureren bedrag/opbrengst over 2018. 
Ontvangen post/mails: Exploitatiesubsidie 2019, Krake rapport, Opbrengst Dorpscafe. 
 
3: Financiële stand van zaken: 
Saldo overzicht lopende rekening en spaar rekening is uitgedeeld en bekeken, geen bijzonderheden. 
 
4: Mededelingen: 
Marco Hesp meld dat er een kascontrole is geweest van het eetpunt en deze is akkoord. 
 
5: Rondvraag: 
Hay Mulders had graag een financieel overzicht van DDV voor hun volgende vergadering. Jac verzorgt dat. 
Ruud Baltussen meld dat ze nog bezig zijn met de gratis verklaringen omtrent gedrag, en ook met de 
planningssoftware. 
Ruud meld ook dat er een whatsapp groep voor alleenstaanden is opgericht “kom der beej”.  
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VOLGENDE VERGADERING:  Maandag 11-03-2019 bij Aan de Brug  19.00 uur 
 
Actiepunten: 

DD: Actie: Door: Deadline: Status: 

12-9-2016 “Bijzonder statuut” Jac T. zsm In afwachting 

12-9-2016 Actueel houden info DCA op 
website InAmerica 

Jac K. zsm Doorlopend 

8-5-2017 Afspraak maken met Gerd Jac T zsm In afwachting 

9-7-2018 Protocol privacy wetgeving Jac K. zsm  Voorbeeld VIA 

10-9-2018 Nieuwe voorzitter zoeken Allen zsm Stukje Peelklokje 

14-1-2019 Vervolg afspraak St. aan de Brug Jac K. zsm In afwachting 

     

     

     

     

     

 
Notulist:  Jac Keijsers 
 
 
 
 
 
Bijlage: 
 
Vergaderschema DCA 2019 : 
 
2 maandelijks,  2e maandag van de maand om 19.00 uur. 
 
Maandag  14-01-2019   (Aan de Brug) 
Maandag  11-03-2019   (Aan de Brug) 
Maandag  13-05-2019   (Aan de Brug) + Jaarvergadering 
Maandag  01-07-2019   (Aan de Brug) 
Maandag  09-09-2019   (Aan de Brug) 
Maandag  11-11-2019   (Aan de Brug) 
 
 


