Notulen DCA nr. 34

11-03-2019

Notulen DCA vergadering 11-03-2019
Plaats: Aan de Brug
Aanwezig: Jac Thijssen - Jac Keijsers - Mien Cuppen - Hay Mulders – Peter Hesp – Marco Hesp – Ruud Baltussen –
Margaret Versteegen – Truus Michels.
Afgemeld: Fien Swinkels en Joop Geurts.
1: Notulen 14-01-2019:
Notulen doorgenomen.
In notulen punt 2 staat mail aan Energiecollectie, moet zijn Energiecollectief !
Verder geen op- of aanmerkingen.
Actiepunten:
Actiepunten doorgenomen:
Mail van Aan de Brug ontvangen als reactie op het gesprek, zie onderstaand:
We hebben jullie wens voor een "volledig eigen ruimte" besproken. Momenteel ontvangt Aan de Brug echter een
substantieel deel van haar jaarinkomsten door verhuur van de Smelenzaal aan verenigingen en particulieren.
Daarnaast wordt de ruimte op vaste basis gehuurd door verenigingen waarmee we bepaalde afspraken hebben
gemaakt. Gezien het voorgaande hebben we besloten om deze ruimte vooralsnog niet voor volledige gebruik (24 uur
per dag/7 dagen per week) aan de DCA te verhuren.
Inzake de inrichting/gebruik van de Smelenzaal door DDV het volgende. Aan de Brug gaat ermee akkoord als er een
"Ikea/Billy-kast" alsmede een whiteboard van DDV in de Smelenzaal komt.
Daarnaast is muurdecoratie toegestaan. Alles uiteraard in overleg met het bestuur van Aan de Brug.
Seizoensspullen van DDV kunnen in dozen op de zolder van het gebouw worden opgeslagen.
Het sleutelkastje wordt niet meer gebruikt. In plaats hiervoor is een tweede sleutel aan DDV ter beschikking gesteld.
Jac K. heeft aan de hand van de reacties hierop het volgende teruggemaild:
Wij vinden het jammer dat de Smelenzaal niet voor volledig gebruik door DCA beschikbaar is.
Aan de Brug gaat ermee akkoord als er een "Ikea/Billy-kast: Zouden jullie dit af kunnen stemmen met de DDV ? want
wij weten niet of deze kast aan hun wensen voldoet.
De tweede sleutel is ter beschikking gesteld, de vraag is of het mogelijk is een derde sleutel te regelen ?
Nieuwe voorzitter zoeken: geen reactie ontvangen op stukje in peelklokje. We zullen nog actiever moeten zoeken.
Protocol privacy wetgeving: Met het voorbeeld van VIA kunnen de andere activiteiten wel wat mee. Graag iedere
activiteit zelf opstellen en dan opsturen naar Jac K.
2: Inkomend- uitgaande post/mail:
Ontvangen post/mails:
Mail van Energiecollectief met opbrengsten: nog te ontvangen 2017 €18,21, voorlopige berekening 2018 €135,17.
Mail betreft voorlichtingsmiddag vanuit stichting Afasie. Jac K. zal deze doorsturen.
Mail betreft Theatervoorstelling Waar ga je heen ? over dementie. Jac K. zal deze doorsturen.
3: Financiële stand van zaken:
Saldo overzicht lopende rekening en spaarrekening is uitgedeeld en doorgenomen, geen bijzonderheden.
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4: Mededelingen:
Peter meld dat er een stukje in het peelklokje komt betreft een nieuwe AED/Reanimatie cursus in mei/juni.
Marco meld dat de Dorpsraad bezig is met een evaluatie ( zelfrelectie).
Jac T. meld dat DCA, Aan de Brug en Leafhoes aan het zoeken zijn naar samenwerking, hoe ziet de toekomst eruit?
Marco meld dat de vergadering van 11-11 niet goed uitkomt vanwege St. Maarten. Wordt verplaatst naar 4-11 !
5: Rondvraag:
Margaret vraagt of VIA mensen uit Griendtsveen kan ophalen ? Helaas kan dit niet, alleen voor inwoners van America.
Hay meld dat er een fit test gehouden wordt voor 60 plussers op 12 april.
Jac T. meld dat 13 mei de volgende vergadering is en de jaarvergadering: graag alle activiteiten weer een eigen stukje
schrijven voor in het jaarverslag, hoe het afgelopen jaar is verlopen. Graag opsturen naar Jac K.
Diverse relaties weer uitnodigen voor de jaarvergadering.

VOLGENDE VERGADERING en JAARVERGADERING: Maandag 13-05-2019 bij Aan de Brug 19.00 uur
Actiepunten:
DD:

Actie:

Door:

Deadline:

Status:

Jac T.
Jac K.

zsm
zsm

In afwachting
Doorlopend

8-5-2017
9-7-2018

“Bijzonder statuut”
Actueel houden info DCA op
website InAmerica
Afspraak maken met Gerd
Protocol privacy wetgeving

Jac T.
Jac K.

zsm
zsm

10-9-2018
14-1-2019
11-3-2019

Nieuwe voorzitter zoeken
Vervolg gesprek St. aan de Brug
Jaarverslag opstellen

Allen
Jac K.
Jac K.

zsm
zsm
13-5-2019

In afwachting
Iedere activiteit
aan de hand van
voorbeeld VIA
opstellen.
In afwachting
In afwachting
In afwachting

12-9-2016
12-9-2016

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
04-11-2019

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

