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Notulen DCA vergadering 13‐02‐2017
Plaats: Jac Thijssen
Aanwezig: Jac Thijssen ‐ Ger van Ginkel ‐ Jac Keijsers ‐ Hay Mulders.
1: Plannen 2017 :
Prioriteit heeft momenteel de DDV, door wegvallen van Gerd moeten hier zaken opnieuw geregeld worden.
Hay heeft 1 februari de vergadering geleid. Hermien heeft het 1e financiële overzicht gemaakt. Truus houdt het
kasboekje bij. Er is o.a. ook gesproken over de relatie met de beheerder, over een nieuwe eigen ruimte, over
professionele hulp en over het feit dat sinds de DDV onder DCA valt, er dingen geregeld zijn die eerst niet geregeld
waren.
De leidsters gaan nog bij Gerd op bezoek, en het is jammer dat ze gestopt is.
VIA loopt goed, met relatief weinig bemoeienis.
Koersbal, Fien Swinkels is de nieuwe contactpersoon, loopt ook goed. Eigenlijk nog enkele nieuwe leden nodig.
Computerclub, 1 persoon heeft geld overgemaakt, de rest komt via Marco Hesp.
Eetpunt loopt volgens schema.
Stichting aan de Brug is bezig met fondswerving, echter de exacte plannen zijn niet bekend.
In maart is er weer voorzittersoverleg.
Samenwerking met Laefhoes moet nog meer vorm krijgen.
Of DCA beter over kan gaan naar Stichting of naar Coöperatie met bijzonder statuut, moet uitgezocht worden.
Hierover contact zoeken met Nicole.
Taakverdeling: Jac T. heeft veel contacten met diverse betrokken partijen en schrijft de stukjes in het Peelklokje.
DDV doen Jac en Hay samen.
Ger heeft contacten met VIA en koersbal.
Laefhoes keuken, bieb en tuin is nog afwachten hoe dit gaat lopen.
Gesprekken over de vacature voor procesbegeleider van het Laefhoes zijn in een vergevorderd stadium.
Misschien kan deze persoon in de toekomst een rol spelen als lid van DCA. Voorzitter ?
Theo v/d Homberg is benaderd als kandidaat, maar hierover nog geen uitsluitsel.
Voorlopig nog zo doorgaan tot we meer bestuursleden hebben.
2: Jaarvergadering :
Jaarverslag 2016, maakt Jac K., concept voor de volgende vergadering.
Uitnodigingen bespreken in de volgende vergadering. Het kan 20 maart in het Peelklokje.
3: Notulen 16‐01:
Gesprek met Rob Keijsers is geweest met Jac T. en Ger.
Contract met VIA over laptop moet nog opgesteld worden. In 5 jaar afschrijven.
Actiepunten:
Actiepunten doorgenomen, een punt kan van de lijst.
4: Inkomend‐ uitgaande post/mail:
2 x Brief van provincie Limburg betreft ontvangen van subsidieaanvraag VIA.
Belastingdienst betreffende vennootschapsbelasting 2015, deze was nihil.
Belastingdienst betreffende omzetbelasting okt./dec 2016, € 178,00 terug te ontvangen.
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5: Financiële stand van zaken:
Kasstroom overzicht doorgenomen.
6: Rondvraag:
Jac T. Afscheid Gerd, hoe vorm te geven ? Jac zal contact opnemen met Gerd over hoe en wat.
Hay meld dat bij de gemeente een Voucher (subsidie) aangevraagd kan worden met een waarde van € 500,‐
door een vrijwilligersinstelling, ( vereniging of stichting ) voor een speciale activiteit of project.
7: Mededeling/sluiting:
Nieuwe kandidaten. In de jaarvergadering deelnemers kandidaten laten aandragen.
VOLGENDE VERGADERING: Maandag 13‐03‐2017 bij Ger van Ginkel

Actiepunten:
DD:
Actie:

29‐06‐2015

Benaderen kandidaat
bestuurders.

15‐12‐2015

Ledenwerving.

19‐07‐2016
12‐09‐2016

Update diverse werkgroepen
Afspraak toelichting op
“bijzonder statuut”
Actueel houden info DCA op
website InAmerica.
Subsidieaanvraag DDV 2017.

12‐09‐2016
12‐12‐2016

Door:

Deadline:

Status:

Jac T. / rest
kandidaten
aandragen.
Jac T. / Hay / Ger
/ Jac K.
Betrokkenen
Jac T.

zsm

In afwachting

zsm

Hold

zsm
zsm

In afwachting
In afwachting

Jac K.

zsm

In afwachting

Hay / Jac T.

zsm

Januari

Notulist: Jac Keijsers
Bijlage:
Vergaderschema DCA 2017 :
2e maandag van de maand (behalve augustus) om 19.30 uur.
Maandag 16‐1‐2017 (Peter van Berlo)
Maandag 13‐2‐2017 (Jac Thijssen)
Maandag 13‐3‐2017 (Ger van Ginkel)
Woensdag 19‐4‐2017 (19.00 uur bij Aan de Brug, 20.00 uur Jaarvergadering)
Maandag 8‐5‐2017 (Jac Keijsers)
Maandag 12‐6‐2017 (Hay Mulders)
Maandag 10‐7‐2017 (Jac Thijssen)
Maandag 11‐9‐2017 (Ger van Ginkel)
Maandag 9‐10‐2017 (Jac Keijsers)
Maandag 13‐11‐2017 (Hay Mulders)
Maandag 11‐12‐2017 (Jac Thijssen)

