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Notulen DCA vergadering 12‐11‐2018
Plaats: Aan de Brug
Aanwezig: Jac Thijssen ‐ Jac Keijsers ‐ Mien Cuppen ‐ Hay Mulders ‐ Ruud Baltussen ‐ Margaret Versteegen ‐ Hermien
van Dijck ‐ Joop Geurts.
Afgemeld: Peter Hesp ‐ Fien Swinkels ‐ Marco Hesp.
Speciaal welkom voor Joop Geurts die namens het Repair cafe aanwezig is.
1: Notulen 09‐07‐2018:
Notulen doorgenomen. Geen op of aanmerkingen.
Actiepunten:
Actiepunten doorgenomen, zoeken penningmeester kan vervallen Jac T. neemt dit over.
Betreft bijzonder statuut is er 14‐11 een bijeenkomst waar over dit onderwerp wellicht meer duidelijkheid komt.
Gesprek met stichting Aan de Brug betreft huurcontracten moeten we binnenkort inplannen( Jac K.), dan ook de
andere zaken bespreken met betrekking tot DDV.
Protocol privacy wetgeving opstellen (Jac K.), hoe wordt omgegaan met de gegevens van personen, iedere activiteit
stuurt informatie over hier zij hiermee omgaan.
2: Inkomend‐ uitgaande post/mail:
Uitgaande mail : Subsidieaanvraag DDV / DCA 2019.
Inkomende mails: Verzoek van een deelnemer van de DDV of er iets gedaan kan worden aan de deelnemer kosten,
hiervoor kunnen we helaas geen uitzondering maken. Jac T. zal mail beantwoorden. Bij VIA zijn er verzoeken om
mensen die niet in America wonen te vervoeren. In principe geldt VIA alleen voor inwoners van America.
Mail met uitnodiging : train de trainer cursus Samendementievriendelijk.
Mail met uitnodiging : expositie sociale coöperaties in Horst.
Mail van Stichting Aan de Brug betreft gebruik van de ruimte door DDV, dit zal in een gesprek met aan de Brug
meegenomen worden.
Mail van Joop Wijnhoven betreft zijn bevindingen van o.a. blusmiddelen etc. bij Aan de Brug, ook dit meenemen in het
gesprek.
Mail van Peter Jacobs (gem. HadM) betreft bijeenkomst inwonerinitiatieven ondersteuning + zorg.
Mail van VIA betreft een bijeenkomst over planningssoftware voor VIA.
Mail met factuur van het Laefhoes met betrekking tot de kosten van de procesondersteuner.
Mail van Ellis Spikmans (gem. HadM) betreft een onderzoeksrapport van een student waar DCA aan meegewerkt
heeft.
Van de gemeente hebben we een Voucher ontvangen voor de kosten van mantelzorgmiddag, welke heel erg geslaagd
is, ca. 70 bezoekers, goed bezocht.
Mail met uitnodiging voor Dorpscafé 20‐11. Verenigingen America.
Mail van gemeente uitnodiging bijeenkomst 29‐11, uitdagingen voor verenigingen en stichtingen op het gebied van
vrijwilligers.
We hebben jaarstukken ontvangen van Lemmen en Keijsers voor belastingdienst en KvK, deze zijn getekend en
opgestuurd.
3: Financiële stand van zaken:
Cash‐flow / rekening overzicht is uitgedeeld en bekeken, geen bijzonderheden.
VIA en DDV hebben al vooruitbetaalde subsidie ontvangen, vandaar de grote positieve bedragen.
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4: Mededelingen:
Jac T. heeft graag deelnemer lijsten van het eetpunt en koersbal.
Jac T. heeft ook graag lijsten met vrijwilligers van de diverse activiteiten vanwege de eindejaars attenties.
5: Rondvraag:
Joop Geurts is aanwezig namens het Repair cafe. Dit is sinds kort opgestart en nog bekijken of ze aansluiten bij DCA.
Ze hebben een startsubsidie ontvangen en mensen die iets laten repareren kunnen een vrijwillige bijdrage geven.
Ruud Baltussen is naar een bijeenkomst geweest over de planningssoftware, echter dit werkt niet voor VIA.
Voor VIA is het makkelijker om op een A4tje alle ritten te zetten. Aantal ritten varieert van 83‐193 per maand.
Betreft vergaderschema: Vergadering van juli 2019 ingepland op 1‐7‐2019

VOLGENDE VERGADERING: Maandag 14‐01‐2019 bij Aan de Brug 19.00 uur
Actiepunten:
DD:

12‐9‐2016
12‐9‐2016
8‐5‐2017
13‐11‐2017
9‐7‐2018
10‐9‐2018
10‐9‐2018

Actie:

Door:

Deadline:

Status:

Afspraak toelichting op
“bijzonder statuut”
Actueel houden info DCA op
website InAmerica
Afspraak maken met Gerd
Gesprek met St. aan de Brug
Betreft huurcontracten en andere
Protocol privacy wetgeving
Nieuwe voorzitter zoeken
Subsidieaanvraag DDV/DCA 2019

Jac T.

zsm

In afwachting

Jac K.

zsm

Doorlopend

Jac T
Jac K.

zsm
zsm

In afwachting
In afwachting

Jac K.
allen
Jac T.

zsm
zsm
zsm

In afwachting
In afwachting
Ingediend

Notulist: Jac Keijsers

Bijlage:
Vergaderschema DCA 2019 :
2 maandelijks, 2e maandag van de maand om 19.00 uur.
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

14‐01‐2019
11‐03‐2019
13‐05‐2019
01‐07‐2019
09‐09‐2019
11‐11‐2019

(Aan de Brug)
(Aan de Brug)
(Aan de Brug) + Jaarvergadering
(Aan de Brug)
(Aan de Brug)
(Aan de Brug)

