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Notulen DCA jaarvergadering 13-05-2019
Plaats: Aan de Brug
Aanwezig: Bestuur DCA en 16 gasten.
Afgemeld: Hay Engels, Mien Cuppen en Peter Hesp.
1: Opening :
Voorzitter Jac Thijssen opent de vergadering met speciaal woord voor de grote afwezige op deze vergadering:
Ruud Baltussen, hij heeft zich de afgelopen jaren o.a. ingezet als coördinator van Vervoer in America en was altijd
aanwezig op de vergaderingen van DCA. Velen zijn naar een mooie afscheidsdienst geweest.
2: Jaarverslag 2018:
Het jaarverslag 2018 wordt verspreid met daarin eigen stukjes van elke activiteit en de agenda van de vergadering
wordt doorgenomen.
DCA is in principe een samenwerking om een aantal vaste kosten / verzekering / financiën samen te delen.
3: Toelichting werkgroepen:
Vervoer in America (VIA) draait goed en er zit groei in, ze hebben voldoende chauffeurs, voldoende reserve chauffeurs.
Ze hebben de verplichting om planningssoftware van de provincie aan te schaffen en daar is het afgelopen jaar veel
tijd in gestoken. Ook veel tijd gestoken in de het verkrijgen van gratis VOG’s.
Dorps dag voorziening (DDV) draait goed, goede activiteiten, de vrijwilligers hebben cursussen gevolgd, leuk
programma aanbod.
AED cursus draait goed. Geen bijzonderheden.
Koersbal draait goed. Wel een te gering aantal deelnemers, moeten er eigenlijk een paar meer zijn.
Eetpunt draait goed. Geen bijzonderheden.
Computerclub heeft een vast groepje en draait ook goed.
4: Financiële stand van zaken:
De coöperatie is een organisatie zonder winstoogmerk, in principe moet elke activiteit financieel in balans zijn.
De algemene kosten moeten we naar rato onder de activiteiten verdelen.
Als een activiteit tekort komt, samen oplossen en samen beslissen.
VIA heeft een financiële buffer omdat de subsidie tot 2022 (einde project) al is uitgekeerd. Daarna weer kijken hoe
verder. VIA voorziet in een grote behoefte en kan niet zomaar stoppen. Op tijd gaan lobbyen voor nieuwe periode.
VIA heeft ook een buffer voor een verzekeringsrisico.
DDV heeft een financiële buffer en heeft positief gedraaid.
Koersbal heeft negatief gedraaid, vanwege net te weinig deelnemers.
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AED heeft quitte gedraaid.
Computerclub heeft quitte gedraaid.
Eetpunt heeft positief gedraaid.
Eenmalige activiteit (dag voor mantelzorgers) heeft quitte gedraaid.
Algemene kosten DCA negatief gedraaid.
Activiteiten 2018 bestuur : veel tijd gestoken in bezoeken bijeenkomsten met vergelijkbare initiatieven, in andere
dorpen geweest hoe ze daar zaken opgezet hebben en bij sociale coöperaties geweest.
5: Plannen 2019:
Voortzetting van alle bestaande activiteiten.
Werving / ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Als nieuwe activiteiten: Repair cafe en Welfare.
Ledenwerving/fondswerving/subsidiewerving.
Samenwerking met overige organisaties in het dorp.
Aanvulling dagelijks bestuur.
6: Discussie over toekomst en rol DCA in America:
Jac Thijssen vertelt dat in Heide een cooperatie is opgericht en daar is de helft van het dorp lid geworden
(gezinslidmaatschap). Men is huis aan huis geweest om leden te werven.
Jac Thijssen is nu 4 jaar voorzitter geweest van DCA en het laatste jaar ook nog penningmeester, de voorzittersfunctie
wil hij neerleggen, omdat de periode er opzit en doorgaan als penningmeester.
We zullen eerst het dagelijks bestuur aan moeten vullen om nieuwe dingen op te pakken.
Dagelijks bestuur van 2 man is te weinig voor de lange termijn.
Ben van Essen geeft uitleg over het Krake project van de studenten van de Hogeschool over de toekomst van America
en hoe we dingen organiseren. America is een fantastisch dorp en we moeten kijken hoe we dingen slimmer kunnen
organiseren. Samenwerking DCA - Laefhoes – Aan de Brug – Bondzaal vergroten en de basis van DCA vergroten.
Diverse bestuursfuncties zijn (bij veel organisaties) moeilijk in te vullen dus we moeten slim samenwerken.
We kunnen tijdelijk het DCA bestuur versterken.
Zorgen dat DCA zoveel mogelijk leden krijgt om meer basis te krijgen, met meer betrokkenheid en zeggenschap.
Een half jaar kijken hoe we een volgende stap kunnen zetten en verder ontwikkelen.
Versterken kan d.m.v. mensen van de bestaande activiteiten, elke activiteit zoekt naar een vertegenwoordiger (kan
tijdelijk zijn). Marco meld dat Peter Deriks van communicatiebureau Viduro wil aanschuiven om te brainstormen over
een PR actie. Binnen een project werkgroep kunnen we kijken hoe we zaken kunnen oppakken.
In de vergadering melden zich een aantal deelnemers voor deze werkgroep: Hilske, Ellen, Hay, Ben, Fred, Huub,
Marco, Jac en Jac. De niet aanwezige activiteiten (AED, Eetpunt en Koersbal) vragen of ze ook deel willen nemen.
Marco stuurt datumprikker rond.
Voortzetting en doorontwikkeling van de DCA is erg belangrijk.
Ans Geuyen wil de taken van Ruud overnemen.
Sjaak Sluiters meld dat de DCA goed is opgestart en haar doelstelling is gerealiseerd.
7: Rondvraag:
Ans wordt succes gewenst met het overnemen van de taken van Ruud.
Hay onderschrijft nog eens het belang van de DCA en het werven van leden.
8: Sluiting:
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering.
Jac Keijsers
Secretaris DCA

