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Voorwoord 
 
In 2018 heeft de Dorpscoöperatie voor de bestaande activiteiten goed gefunctioneerd. 
De activiteiten hebben in 2018 “gewoon” kunnen draaien, zonder veel zorgen over 
administratieve zaken en financiën. 
Toch zijn er nog wel zorgen voor de toekomst. 
Het dagelijks bestuur is met 2 personen te klein. Zeker voor het functioneren van de DCA 
waarvoor deze eigenlijk bedoeld is: voor zoveel mogelijk Americanen, en zoveel mogelijk 
activiteiten de krachten samenbundelen, en belangen behartigen. 
Dit vergt een zekere vorm van bedrijfsvoering. In deze bedrijfsvoering moeten we zorgen 
voor: 

- Ledenwerving 
- Activiteitenwerving 
- Fondsenwerving 
- Kennisverwerving  
- Samenwerking en/of samengaan met overige organisaties in America 

Dit alles vraagt om een bestuurssamenstelling waarbij we bovengenoemde taken of deeltaken 
kunnen verdelen. 
 
 
 
 
 
Jac Thijssen 
Voorzitter Dorpscoöperatie America 
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1. Activiteiten onder DCA 
 
Onder de activiteiten van de Dorpscoöperatie America vallen op dit moment: 

 Vervoer in America (VIA) vanaf 31-3-2015. 
 DorpsDagVoorziening (DDV) vanaf 01-05-2015. 
 Koersbal vanaf 01-01-2016. 
 AED cursus vanaf 01-01-2016. 
 Computerclub vanaf 01-01-2017. 
 Eetpunt vanaf 01-01-2017. 

 

1.1 Vervoer in America:  
In april 2017 eindigde de tijdelijke pilot Wens bus. Door bewezen 
meerwaarde een succesvolle aanvraag subsidie Wens bus bij de 
Provincie Limburg gedaan met een looptijd van 5 jaar (april 2017 t//m 
april 2022). In juni 2017 is een nieuwe folder samengesteld en huis-aan-huis bezorgd. Tevens 
is er in samenwerking met de Provincie een leuke promotiefilm gemaakt. 
www.youtube.com/watch?v=0Vtr4TxRkLs  
Het chauffeursbestand is in 2017 uitgebreid naar 18 vrijwilligers, het aantal unieke gebruikers 
(alle inwoners van America) is gegroeid naar 85 personen. De jaarlijkse ontvangsten en 
uitgaven zijn met elkaar in balans en er is een verzekeringsbuffer opgebouwd.  
Door omstandigheden is er geen nieuw overzicht van de activiteiten in 2018. Er is wel veel 
energie gestoken in het gratis verstrekken van VOG’s en er is veel contact geweest met de 
provincie omtrent geautomatiseerd aanleveren van de ritgegevens. 
 
 

1.2 DorpsDagVoorziening  
De dorpsdagvoorziening biedt de gelegenheid voor mensen uit America en 
omgeving om wekelijks een paar gezellige middagen door te brengen in de 
Hoêskamer in Aan de Brug. 
Ontmoeten en gezelligheid staan centraal. 
Iedere dinsdag – en donderdagmiddag staat de deur wijd open van 13.30 uur tot 16.30 uur. 
Een enthousiaste groep vrijwilligers staat voor u klaar en in overleg met de gasten wordt het 
programma bepaald. Er wordt in ieder geval gestart met koffie. Er wordt een kleine 
vergoeding gevraagd.  
Vervoer hoeft geen probleem te zijn. Vervoer in America staat klaar om u te brengen en te  
halen.  
Overzicht activiteiten 2018: 
Carnaval, Toos Vervoort is prinses geweest. Gezellige middag met voordrachten en lekkere 
hapjes. 
Pasen hebben we met zijn allen genoten van een lekkere lunch. 
Het gasten uitstapje, zijn we bij Aan de Brug gebleven, de Golden Liesjes hebben voor ons 
gezongen met koffie en lekkere vlaai. 
In de herfst kienen met leuke prijsjes, iedereen had wat gewonnen. 
December sinterklaas middag met twee zwarte pieten, pepernotenvlaai en alle gasten kregen 
een potje bloemenhoning mee naar huis. 
Kerstmis, kerstdiner in de grote zaal, was echt een succes allemaal hebben ze genoten. 
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Oudjaar wafels gebakken, iedereen vond ze lekker. 
Nieuwjaar had er iemand thuis oliebollen gebakken en meegebracht, en toost op het nieuwe 
jaar. Op naar het volgende jaar!! 
Contactpersoon is Margaret Versteegen tel. 077 – 4642068 
 
 

1.3 Koersbal 
Afgelopen jaar was niet echt spectaculair maar al met al zijn we niet ontevreden. 
We gaan door met het promoten en wie weet !!!! 
De sfeer is goed en wat willen we nog meer, ik denk ook misschien om ook wat mensen te 
vinden in de buurdorpen, wie weet. Het aantal leden proberen we met moeite constant te 
houden of te laten groeien. 
 
 

1.4 AED in America 

In het jaar 2017 hebben in totaal 30 vrijwilligers deelgenomen aan de jaarlijkse 
herhalingslessen en 3 vrijwilligers hebben voor de eerste keer meegedaan. De 
herhalingslessen worden jaarlijks op 1 avond gehouden, de nieuwkomers krijgen het eerste 
jaar 2 avonden les. Totaal waren de lessen verdeeld over 5 avonden, allen gehouden in Aan de 
Brug. 
De jaarlijkse (herhalings-)lessen zijn de belangrijkste taken van AED in America. Ter 
promotie wordt 2x per jaar een oproep gedaan in het Peelklokje om nieuwe vrijwilligers te 
werven. De kosten van de cursus, inclusief huur van de ruimte, worden vergoed door de 
gemeente. 
 

1.5 Computerclub America 
In het voorjaar van 2009 werd het idee opgepakt om computerles te gaan 
geven aan de senioren van America, onder de naam “Senioren aan de 
Computer” Een werkgroep bestaande uit leden van de KBO (Monique Plaisier, 
Toos Kleuskens en Piet Swinkels), Aan de Brug (Peter Vervoort) en 
Dorpsraad America (Marco Hesp) kwam op 15 juni 2009 voor het eerst bij 
elkaar en ging aan de slag met het verwerven van de benodigde gelden en het 
opzetten van de lessen. Doelstelling was om meer senioren op een laagdrempelige methode 
kennis te laten maken met de laptop en/of computer, voor € 5,00 per les (incl. koffie). 
Met name door een flinke bijdrage vanuit het Oranjefonds was het mogelijk de benodigde 
materialen aan te schaffen, zoals laptops, software, beamer en beamerscherm, router, printer, 
kabels en lesboeken. 
Met cursusleiders Peter Vervoort en Marco Hesp en een tiental zogenaamde buddy’s (helpers) 
werden er vanaf 3 maart 2010 vier cursusgroepen van ongeveer 6 tot 8 deelnemers opgestart. 
Dit gebeurde op woensdagmorgen, woensdagmiddag, vrijdagmorgen en vrijdagmiddag. Later 
werd er ook een groep gedraaid op woensdagavond. 
Vanaf 2013 werden er nog twee cursusgroepen verzorgd op woensdagmorgen voor beginners 
en op vrijdagmorgen voor gevorderden. Er was niet meer vraag voor meer nieuwe groepen. 
Vanaf 2015 ging alleen de gevorderdengroep van Marco op vrijdagmorgen verder onder de 
naam “Computerclub America”. Tijdens deze bijeenkomsten die om de twee weken gehouden 
worden tussen begin oktober en half mei (± 17 bijeenkomsten), worden voorkomende en 
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actuele “problemen” besproken van de cursisten, vraag gestuurd. Deze groep bestaat uit 6 
vaste cursisten. Af en toe sluiten hier ook andere geïnteresseerden bij aan. 
In de loop van de jaren hebben zo’n 50 senioren hun “vrees” voor de computer overwonnen 
bij “Senioren aan de Computer” en leerden zij goed omgaan met de computer. Denk daarbij 
aan e-mailen, internetten, typen in Word, diverse kleine spelletjes, skypen en foto’s bewerken 
en ordenen. Vele gebruiken de computer nu nog dagelijks, de een wat meer dan de ander, 
natuurlijk. Een mooi succes voor de werkgroep. 
Tot en met 2016 viel de Computerclub America formeel onder de Stichting Aan de Brug, 
sinds begin 2017 valt het onder de Dorpscoöperatie America. 
In 2018 zijn er 2 cursusblokken gegeven. 
 

1.6 Eetpunt America. 
Het gaat goed met het Eetpunt. 
We hebben iets meer positief saldo opgebouwd. 
In 2018 hadden we 25 vaste deelnemers en de opkomst was 22,25 deelnemer per maand. 
Wij hebben een goed en gezellig team van vrijwilligers. 
 

2. Activiteiten bestuur DCA in 2018 
 
De activiteiten van het bestuur bestaan op dit moment onder andere uit: 

 Vergaderingen 1 maal per 2 maanden. 
 Contacten met Kamer van Koophandel. 
 Contacten met gemeente. 
 Contacten met Laefhoes. 
 Contacten met Aan de Brug. 
 Contacten met dorpsraad. 
 Contacten met synthese. 
 Contacten met belastingdienst. 
 Contacten met de provincie. 
 Huurcontracten afsluiten met Aan de Brug. 
 Hulp aan deelnemers bij verzekeringsvragen. 
 Subsidieaanvraag voor VIA.  
 Subsidieaanvraag voor DDV. 
 Subsidieaanvraag voor DCA. 
 Bezoeken bijeenkomsten vergelijkbare initiatieven. 
 Contacten met VIA. 
 Contacten met DDV. 
 Contacten met Koersbal. 
 Contacten omtrent AED cursus. 
 Contacten met Computerclub. 
 Contacten met Eetpunt. 
 Contacten over nieuwe activiteiten onder DCA. 
 Benaderen kandidaat bestuursleden. 
 Mede onderhouden website DCA. 
 Contacten met Energiecollectief. 
 Contacten in samenhang met Krachtige Kernen project 
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3. Bestuurssamenstelling DCA 
 
Zittende bestuursleden: 

 Jac Thijssen, voorzitter 31-3-2015 tot heden. 
 Jac Keijsers, secretaris 15-10-2015 tot heden. 

Oud bestuursleden: 
 Angela Janssen, bestuurslid 31-3-2015 tot 15-10-2015. 
 Gerd Hendrix, secretaris 31-3-2015 tot 15-10-2015 en bestuurslid  15-10-2015 tot 

januari 2017. 
 Peter van Berlo, bestuurslid april 2016 tot januari 2017. 
 Ger van Ginkel, penningmeester 31-3-2015 tot 28-12-2017. 

Adviseurs:  
 Hay Mulders (algemene zaken) 
 Rob Keijsers (financiële zaken) 

 

4. Financieel verslag 
 
We voeren voor elke activiteit die onder de coöperatie valt een eigen administratie.  
De inkomsten en uitgaven blijven op deze manier per activiteit duidelijk. 
Bij elke vergadering van de coöperatie bespreken we het actuele kasstroomoverzicht, samen 
met een afdruk van het laatste rekeningafschrift. We hebben hiermee een 2-maandelijkse 
kascontrole door het hele bestuur. 
  
We bespreken hieronder in het kort de financiën per activiteit. 
Het uitgebreide verslag presenteren we op de jaarvergadering en is op verzoek in te zien.   

4.1 Vervoer in America: 
Ontvangsten: subsidie Provincie en bijdragen deelnemers €1,- of €2,- per keer. 
De ontvangsten en uitgaven zijn niet geheel met elkaar in balans. Er is echter nog voldoende 
reserve opgebouwd in voorgaande jaren (verzekeringsbuffer). 
Van de Provincie hebben we in 2017 de subsidie t/m maart 2022 reeds ontvangen. 
 

4.2 DorpsDagVoorziening: 
Ontvangsten: subsidie Gemeente en bijdragen deelnemers €3,- per keer. 
We hebben in 2018 op de DDV een klein overschot, na verrekening van de subsidieteruggave 
over 2017. Er zijn in 2018 kosten gemaakt voor “ontwikkeling”, ondersteuning van de 
vrijwilligers. 
Een nieuwe subsidie voor 2019 is ingediend en gehonoreerd. 
 

4.3 Koersbal: 
Ontvangsten: contributie deelnemers plus het saldo bij de overgang naar de coöperatie. 
Uitgaven: huurkosten. 
De ontvangsten uit contributies en de huur zijn niet geheel in balans. Er is echter nog 
voldoende saldo. 
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4.4 AED in America: 
Uitgaven en inkomsten zijn aan elkaar gelijk. 
 

4.5 Computerclub America: 
De deelnemers betalen €5 per les. Hiervan worden huur en koffie betaald. De huurprijs heeft 
een maximumbedrag per keer. Bij voldoende deelname is het mogelijk dat er geld overblijft, 
wat ten goede komt aan de algemene kosten van de DCA. 
 

4.6 Eetpunt America: 
Het Eetpunt is per 1-1-2017 aangesloten bij de DCA. In de loop der jaren is een bedrag 
opgebouwd dat in kas zit. Het Eetpunt werkt nog met een eigen kasboek waar inkomsten en 
uitgaven worden bijgehouden. Dit kasboek is ook opgenomen in de DCA-administratie. De 
transacties lopen niet via de DCA-bankrekening. In 2019 is er een kascontrole geweest over 
de financiën in 2018. 
 

4.7 Eenmalige activiteit: 
In november 2018 is de Dag voor de mantelzorgers in America gehouden, de financiën zijn 
via de DCA gegaan. Inkomsten (Voucher van de gemeente) komen overeen met de uitgaven 
(huur/consumpties/muziek). 
 

4.8 Algemeen (algemene kosten coöperatie): 
Ontvangsten: giften, subsidies.  
Uitgaven: bankkosten, administratiekosten, vergaderkosten en accountantskosten. 
Ontvangsten en uitgaven zijn niet in balans, voornamelijk vanwege accountantskosten en het 
ontbreken van een continue inkomstenbron. Hier moet in de toekomst aan gewerkt worden, 
zie ook de opmerkingen hierover in het voorwoord. 
Er is echter wel een positief saldo.  
 
We publiceren niet de volledige jaarcijfers in ons jaarverslag. 
De cijfers zijn wel toegelicht tijdens de jaarvergadering. 
Op verzoek kunnen de cijfers wel toegelicht worden. 
Neem hiervoor contact op met jacthijssen@home.nl 
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5. Programma 2019 
 
Voor 2019 staan de volgende hoofdzaken op het programma: 

 Voortzetting en ondersteuning VIA.                                                                                                         
 Voortzetting en ondersteuning DDV. 
 Voortzetting en ondersteuning Koersbal. 
 Voortzetting en ondersteuning AED. 
 Voortzetting en ondersteuning Computerclub. 
 Voortzetting en ondersteuning Eetpunt. 
 Afstemming met overige organisaties in America. De DCA is nu, in tegenstelling tot 

sommige coöperaties in omliggende dorpen, een organisatie zonder onroerend goed; 
we hebben enkel activiteiten onder ons beheer. De DCA legt nadruk op een goede 
samenwerking met andere organisaties in America, zoals de dorpsraad, Aan de Brug 
en ’t Laefhoês. Op dit moment zijn dit nog afzonderlijke organisaties met eigen 
doelstellingen. In de loop van de jaren kunnen uit de samenwerking wellicht andere 
verdelingen van taken en activiteiten voortkomen. 

 Werving en ontwikkeling nieuwe activiteiten in samenwerking met ’t Laefhoês. 
 Subsidie- en Fondswerving. 
 Werving bestuursleden. 
 Toetreding Repair Café. 
 Wellicht toetreding Welfare (vanuit Rode kruis naar DCA). 


