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Notulen DCA vergadering 12‐06‐2017
Plaats: Aan de Brug
Aanwezig: Jac Thijssen ‐ Ger van Ginkel ‐ Jac Keijsers ‐ Marco Hesp ‐ Ruud Baltussen ‐ Mien Cuppen
Afgemeld: Peter Hesp ‐ Hay Mulders.
1: Plannen 2017:
Omdat Marco Hesp eerder weg moet voor een volgende vergadering, kunnen we eerst de vraag van NLEC bespreken
voor een inloopavond, waar zij hun organisatie kunnen presenteren. NLEC heeft Jac Thijssen gebeld over een
inloopavond. Bij de vorige keer was er nagenoeg geen bezoek geweest en zou er volgens hun geen of onvoldoende
bekendheid zijn gegeven dat deze avond er was. De inloopavond is echter via de normale kanalen (o.a. Peelklokje en
Facebook) aangekondigd. We willen voorstellen om op 12 juli nog een inloopavond te promoten en via een stukje in
het Peelklokje en via Facebook aan te kondigen. Er zijn nog geen betalingen van NLEC ontvangen.
De subsidie voor de DDV van de gemeente is ontvangen, deze is voor 2017 vastgesteld op € 5100,‐. We moeten echter
eerst weer € 1500,‐ terugstorten en deze worden later weer uitbetaald.
Binnenkort is er een vrijwilligersvergadering van DDV en dan zal besproken worden hoe deze subsidie te besteden is.
Is er behoefte aan professionele ondersteuning of waar kan de subsidie voor ingezet worden.
Inkomsten DCA: Op 13 juni is er een bijeenkomst in Melderslo met o.a. de gemeente over subsidie aanvragen en Jac
Thijssen gaat er namens DCA naar toe. Bij de Rabobank clubkasactie zijn misschien ook mogelijkheden, hiervoor kun je
je aanmelden op een website.
Organisatievorm DCA: Op 22 mei was er een “dorpenlab” met een aantal organisaties binnen America, en hier was ook
Nicole Esteje van Publicon en zij vertelde dat per definitie elke organisatievorm waar geld in omgaat belastingplichtig
is. Is het beter als we een stichting of vereniging zijn, of een combinatie hiervan, onder een coöperatie ? Elk heeft zijn
voor‐ en nadelen. Wat is er goed en wat zou er anders kunnen ? Verslag van het “dorpenlab” volgt.
2: Notulen 8‐5‐2017:
Notulen doorgenomen, Belastingaanslag was onterecht en was reeds verrekend.
De subsidie van VIA is op een spaarrekening gezet.
Eetpunt (Mien Cuppen) maakt eind juni een overzicht van het eerste half jaar.
Actiepunten:
Actiepunten doorgenomen. Nieuwe actie Ger, informeren naar Rabo clubkasactie.
3: Inkomend‐ uitgaande post/mail:
Inkomend post: subsidietoekenning DDV (reeds besproken).
4: Financiële stand van zaken:
Kasstroom overzicht doorgenomen.
Eigen vermogen DCA is € 117,‐ . Mogelijkheden subsidie en clubkasactie worden onderzocht.
Bij negatief saldo zullen we de kosten naar rato over de gebruikers verdelen.
5: Mededelingen:
Jac Thijssen is naar de jaarvergadering van Aan de Brug geweest. Het dagelijks bestuur bestaat nog uit 2 man en de
voorzitter heeft aangegeven te gaan stoppen. Er is een positief saldo. Omzet is € 35.000,‐ en de begroting is € 7.000,‐
minder omdat een aantal gebruikers naar t Laefhoes zijn verhuisd.
Eetpunt hoopt niet dat de keuken van t Laefhoes met hun gaat concurreren.
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6: Rondvraag:
Jac Thijssen geeft aan dat we het vergaderschema wel kunnen aanpassen naar 2 maandelijks.
Volgende vergadering nog op 10 juli en dan per 2 maanden.
Jac Keijsers is 10 juli afwezig wegens vakantie.

VOLGENDE VERGADERING: Maandag 10‐7‐2017 bij Aan de Brug 19.00 uur

Actiepunten:
DD:
Actie:

29‐6‐2015

Benaderen kandidaat
bestuurders.

15‐12‐2015

Ledenwerving.

12‐9‐2016

Afspraak toelichting op
“bijzonder statuut”
Actueel houden info DCA op
website InAmerica.
Subsidieaanvraag DCA 2017.
Opbrengst NL collectief 2016.
Afspraak maken met Gerd.
Informeren Rabo clubkasactie

12‐9‐2016
13‐3‐2017
19‐4‐2017
8‐5‐2017
12‐6‐2017

Door:

Deadline:

Status:

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

zsm

In afwachting

zsm

Hold

zsm

In afwachting

Jac K.

zsm

In afwachting

Jac T.
Jac K.
Jac T.
Ger

zsm
zsm
zsm
zsm

In afwachting
In afwachting
In afwachting
In afwachting

Notulist: Jac Keijsers

Bijlage:
Aangepast vergaderschema DCA 2017 :
2 maandelijks, 2e maandag van de maand (behalve augustus) om 19.00 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 (Aan de Brug)
Maandag 12‐6‐2017 (Aan de Brug)
Maandag 10‐7‐2017 (Aan de Brug)
Maandag 11‐9‐2017 (Aan de Brug)
Maandag 13‐11‐2017 (Aan de Brug)

