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Notulen DCA vergadering  09-03-2020 

Plaats: Aan de Brug 

Aanwezig: Jac Thijssen - Jac Keijsers - Mien Cuppen – Marco Hesp - Ans Geuijen – Margaret Versteegen – Hay Mulders- 
Leo Geurts – Peter Hesp – Joop Geurts 

Afgemeld: … 

1: Notulen 13-01-2020  
Notulen doorgenomen.  
De ruimte van DDV de Hoeskamer is onderhanden genomen, nieuw plafond, nieuwe verlichting, dit moet nog 
afgemaakt worden. De akoestiek is al beter. 
Verder geen op- of aanmerkingen. 
 
Actiepunten:  
Actiepunten doorgenomen. 
Het actiepunt Protocol privacy wetgeving, iedere activiteit zou dit aan de hand van het voorbeeld van VIA zelf 
opstellen. VIA en AED hebben het nu opgesteld.  
Nieuwe voorzitter / bestuursleden loopt nog.  
 
2: Inkomend- uitgaande post/mail: 
Ontvangen post/mails: 
Mail van VIA met uitnodiging voor de chauffeursbijeenkomst van 23-01. 
Mail van Prov. Limburg betreft ondertekenen rapportage van VIA over 2019 
Diverse mails van en voor De Perdsvottenbuurt betreffende subsidieaanvragen. Ze hebben al diverse subsidies 
ontvangen, onder andere van de Rabobank en de Dorpsraad. 
Mail van Peter Hesp betreft de AVG gegevens van de AED. 
Mail van Ben van Essen betreft de week van t Laefhoes en de open dag op 18 april. 
Uitgaande mail naar Stichting aan de Brug betreft informatie over de huur van het kienen. 
 
3: Financiële stand van zaken: 
Saldo overzicht lopende rekening en spaarrekening is uitgedeeld en doorgenomen. 
Koersbal, misschien eerder stoppen (zomerstop) ? om niet nog verder negatief te gaan en om de contributie niet te 
hoeven verhogen. 
 
4: Zijn er bestuursleden beschikbaar vanuit de activiteiten ?: 
Omdat Jac Thijssen al gestopt is als voorzitter en Jac Keijsers volgend jaar gaat stoppen als secretaris zijn we dringend 
op zoek naar nieuwe bestuursleden. Als eerste willen we dan vragen of er bij de activiteiten mensen beschikbaar zijn 
of dat ze in hun netwerk kijken of er kandidaten zijn. Het kunnen ook mensen zijn die tijdelijk ondersteunen met een 
klus b.v. ledenwerving / subsidieaanvragen. 
 
5: Mededelingen: 
Jac T. heeft een gesprek gehad met het Repaircafe Horst, over hoe het bij ons zoal geregeld is. 
Jac T. heeft binnenkort een gesprek met wethouder Geurts of Roy Bouten over subsidies voor o.a. kaarten, kienen en 
samen creatief. 
Voor 1 april moeten we ook weer financiële verantwoording afleggen aan diverse instanties. 
De volgende vergadering in Mei is de jaarvergadering en hiervoor moeten we ook weer een jaarverslag maken. 
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Graag willen we dan vragen aan elke activiteit vragen een stukje te schrijven over het afgelopen jaar, zodat dit in het 
jaarverslag gezet kan worden. Graag voor 18-4 opsturen naar Jac K. 
 
6: Rondvraag: 
Hay meldt dat DDV haar 20 jarig jubileum heeft gevierd en dat er een nieuw logo is gekozen. 
Marco vraagt of het interessant is voor DCA om BTW plichtig te worden, met het oog op toekomstige uitgaven. Dit 
mogelijk bekijken met de accountant. 
Peter meldt dat er in het volgende Peelklokje een stukje komt over de volgende AED cursus. 
Ans meldt dat VIA aan het kijken is of de ritprijs aangepast gaat worden, deze staat al 5 jaar vast. 
Margaret meldt dat DDV haar 20 jarig jubileum heeft gevierd en dit was heel leuk geweest. Ook de carnavalsviering 
was heel geslaagd en er was een grote opkomst. 
Leo meldt dat Dela een subsidie heeft toegekend. De gemeente is begonnen met de werkzaamheden in de buurt. De 
leverancier van de toestellen komt in week 12 en dan wordt de bestelling geplaatst. Indien het financieel haalbaar is 
willen ze nog kijken of er een AED apparaat in de buurt geplaatst kan worden. 
Joop meldt dat het bij het repaircafe de laatste keer iets rustiger was. In Horst en in Venray zijn er repaircafe’s gestart. 
Sevenum gaat ook binnenkort starten. Ze zijn nog op zoek naar een elektronica monteur.  
 
 
Graag willen we vragen aan alle activiteiten om een afgevaardigde te laten deelnemen aan de DCA vergadering! 
 
VOLGENDE VERGADERING/JAARVERGADERING:  Maandag 11-05-2020 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 

9-7-2018 Protocol privacy wetgeving Jac K. 
 

zsm Iedere activiteit 
aan de hand van 
voorbeeld VIA  
opstellen. 

10-9-2018 Nieuwe voorzitter zoeken Allen zsm In afwachting         
9-3-2020 Jaarverslag 2019 Jac K. 11-5-2020 In afwachting 
9-3-2020 Stukje voor jaarverslag 2019 Alle activiteiten 18-4-2020 In afwachting 
     
     
     
     
     

 
Notulist:  Jac Keijsers 
 
Vergaderschema DCA 2020 : 
 
2 maandelijks,  2e maandag van de maand om 19.00 uur. 
 
Maandag  13-01-2020   (Aan de Brug) 
Maandag  09-03-2020   (Aan de Brug) 
Maandag  11-05-2020   (Aan de Brug) + Jaarvergadering 
Maandag  13-07-2020   (Aan de Brug) 
Maandag  14-09-2020   (Aan de Brug) 
Maandag  09-11-2020   (Aan de Brug) 
 
 


