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Notulen DCA vergadering 13‐11‐2017
Plaats: Aan de Brug
Aanwezig: Jac Thijssen ‐ Jac Keijsers – Ger van Ginkel‐ Hay Mulders – Peter Hesp ‐ Ruud Baltussen ‐ Mien Cuppen –
Fien Swinkels ‐ Marco Hesp.
1: Notulen 11‐9‐2017:
Notulen doorgenomen:
NL collectief, nog geen reactie gekregen of geld ontvangen. Jac K. zal informeren naar de status hiervan.
Actiepunten:
Actiepunten doorgenomen.
Rabo clubkasactie, in week 47 wordt de uitslag bekend gemaakt. Ger en Jac T. gaan er naar toe.
Subsidie voor DCA 2018 en DDV 2018 is aangevraagd.
Notulen van deze vergadering kunnen op website gezet worden.
2: Inkomend‐ uitgaande post/mail:
Inkomend post:
Uitnodiging voor “America bruist” op 6‐1‐2018 in de bondszaal.
Activiteitenoverzicht America 2017‐2018 update 1‐11‐2017.
Brief van St. aan de Brug, betreft gebruik van koffie door de vrijwilligers van het Eetpunt. De rekening van de koffie kan
voortaan naar DCA. De computers van de computerclub worden niet overgedragen aan DCA en blijven eigendom van
St. aan de Brug, dit is akkoord.
Mail ontvangen van de gemeente betreft: Rondgang gemeenteraadsleden op 17 november, met bezoek aan diverse
dorpen, in America is er een gesprek met DCA en de Toneelvereniging bij Cafe Boems Jeu.
Uitgaande post:
Subsidieaanvraag DCA 2018.
3: Financiële stand van zaken:
Kasstroom overzicht doorgenomen. Geen bijzonderheden.
Bij koersbal zijn er enkele afmeldingen, nieuwe lijst met deelnemers zal opgestuurd worden.
Gesprek plannen met St. aan de Brug over huurcontracten.
4: Mededelingen:
Jac Thijssen is op 1 november bij een gemeentelijke bijeenkomst geweest betreffende subsidies en verzekeringen.
Samen met Rob Keijsers zijn een aantal jaarstukken doorgenomen en ondertekend.
Begin oktober is er een voorzittersoverleg geweest van diverse stichtingen en accommodaties.
Jac T. heeft een mail ontvangen van synthese betreft info avond op 15‐11‐2017 over transformatie.
Hay meld dat er een werkbezoek gepland is met Wonen Limburg aan Amersfoort.
Marco meld dat het Rode Kruis gaat stoppen met welfare per 1 januari. Dit zijn 10 personen die wellicht kunnen
aansluiten bij DDV ? Hay zal informeren bij Maria Derks.
Peter meld dat er nieuwe kasten (omhulsels) voor AED’s zijn geplaatst in de gemeente Horst.
Ruud meld dat er mensen uit andere dorpen hier zijn geweest om zich te informeren over VIA.
Peter is naar een bijeenkomst geweest op 25 oktober over fondswerving.
Hay heeft een persbericht ontvangen betreft een info avond over een zonne energie project, op 27‐11‐2017 in Meerlo.
(Reindonk energie en co )
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5: Rondvraag:
Jac T vraagt wat we doen met de kerstattenties. Hetzelfde als vorig jaar ?
Vrijwilligers krijgen OVA bonnen. VIA regelt dit zelf. Bestuursleden willen afzien van OVA bonnen vanwege de
financiële situatie van DCA.

VOLGENDE VERGADERING: Maandag 8‐1‐2018 bij Aan de Brug 19.00 uur
Actiepunten:
DD:

12‐9‐2016
12‐9‐2016
19‐4‐2017
8‐5‐2017
12‐6‐2017
11‐9‐2017
13‐11‐2017

Actie:

Door:

Deadline:

Status:

Afspraak toelichting op
“bijzonder statuut”
Actueel houden info DCA op
website InAmerica.
Opbrengst NL collectief 2016.
Afspraak maken met Gerd.
Informeren Rabo clubkasactie
Subsidieaanvraag
DCA 2018 en DDV 2018
Gesprek met St. aan de Brug
Betreft huurcontracten.
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Jac K.
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In afwachting

Jac K.
Jac T.
Ger
Jac T.
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In afwachting
In afwachting
Aangemeld
Ingediend

Jac T.

zsm

In afwachting

Notulist: Jac Keijsers

Bijlage:
Vergaderschema DCA 2018 :
2 maandelijks, 2e maandag van de maand om 19.00 uur.
Maandag 8‐1‐2018
Maandag 12‐3‐2018
Maandag 14‐5‐2018
Maandag 9‐7‐2018
Maandag 10‐9‐2018
Maandag 12‐11‐2018

(Aan de Brug)
(Aan de Brug)
(Aan de Brug)
(Aan de Brug)
(Aan de Brug)
(Aan de Brug)

