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Notulen DCA vergadering 09-09-2019
Plaats: Aan de Brug
Aanwezig: Jac Thijssen - Jac Keijsers - Mien Cuppen – Joop Geurts - Marco Hesp - Ans Geuijen – Margaret Versteegen –
Fien Swinkels – Peter Hesp – Marielle Hermans – Leo Geurts – Marc Wijnhoven.
Afgemeld: Hay Mulders.
1: Notulen 01-07-2019
Notulen doorgenomen.
De website (Inamerica ) is aangepast met de laatste gegevens.
De werkgroep doorontwikkeling DCA is bij elkaar geweest en een nieuwe vergadering is weer gepland.
Eigenaar Aan de Brug is nog in onderzoek.
Verder geen op- of aanmerkingen.
Actiepunten:
Actiepunten doorgenomen.
2: Stand van zaken m.b.t. nieuwe activiteiten:
Repair cafe loopt goed, prioriteitsgelden van de Dorpsraad zijn overgemaakt. Repair cafe is in ’t Laefhoes en is nog
gratis. De inkomsten zijn de vrijwillige bijdrage van de 12-15 bezoekers per keer. Ze willen met hun activiteiten geen
kleine ondernemers in het vaarwater komen.
Met Welfare moet nog een afspraak gemaakt worden, maar het is de bedoeling dat ze per 1-1-2020 overgaan naar
DCA, de subsidie komt van de gemeente en dit loopt gewoon door.
Buurtvereniging “De Perdsvotten” heeft gevraagd of ze ook bij DCA kunnen aansluiten. Ze willen in hun buurt o.a. de
speeltuin en het groen aanpakken. DCA is dan de rechtspersoon, om geen risico te lopen en voor de continuïteit.
Aanvragen offertes voor aanschaf van nieuw materiaal (o.a. senioren toestellen) lopen via de buurt. Ze zijn volop met
fondswerving bezig, aan de hand van een projectplan wat gemaakt is. Aanvraag voor sponsoring burendag, volgende
keer op tijd inschrijven, nu net te laat.
3: Inkomend- uitgaande post/mail:
Ontvangen post/mails:
Mail Rabobank ontvangen: DCA doet mee met Rabo ClubSupport, zoveel mogelijk reclame maken.
Mail Gem. Horst ad Maas ontvangen: Op 27 oktober organiseert de gemeente een evenement voor alle inwoners:
“De Greune Mert”. Ze willen de mensen dan informeren over allerlei duurzame thema’s.
4: Financiële stand van zaken:
Saldo overzicht lopende rekening en spaarrekening is uitgedeeld en doorgenomen.
Koersbal heeft door allerlei omstandigheden steeds minder deelnemers, en ze komen daardoor tekort. Het is moeilijk
om nieuwe deelnemers erbij te krijgen.
Kleine activiteiten betalen bij Aan de Brug in verhouding meer huur dan grote activiteiten ( b.v. biljart ouderen).
Dorpsdagvoorziening kan nog subsidie opmaken door b.v. cursussen te organiseren. Ze gaan kijken of ze nog iets
kunnen organiseren.
5: Mededelingen:
Jac T. : De nieuwe subsidieaanvragen voor DDV en DCA moeten voor 1 oktober verstuurd gaan worden.
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Jac T. : De gegevens voor de belastingdienst en Kamer van Koophandel moeten binnenkort via de accountant
verstuurd worden.
Jac T. : DCA is ingeschreven voor Rabo ClubSupport en we hopen op zoveel mogelijk stemmen van Rabobank leden.
Jac T. : Werkgroep doorontwikkeling DCA is volop bezig te kijken naar de toekomst van DCA.
6: Rondvraag:
Leo Geurts vraagt namens “de Perdsvotten”, omdat ze nog niks in kas hebben, of het mogelijk is dat DCA enkele
boodschappen voor de burendag kan voorfinancieren. Dit in afwachting van toekenning subsidies, welke aangevraagd
zijn. Dat kan, dan kunnen de boodschappen in de Dagwinkel gehaald worden.
VOLGENDE VERGADERING: Maandag 04-11-2019 bij Aan de Brug 19.00 uur
Actiepunten:
DD:

Actie:

Door:

Deadline:

Status:

Jac T.
Jac K.

zsm
zsm

In afwachting
Doorlopend

9-7-2018

“Bijzonder statuut”
Actueel houden info DCA op
website InAmerica
Protocol privacy wetgeving

Jac K.

zsm

10-9-2018
14-1-2019

Nieuwe voorzitter zoeken
Vervolg gesprek St. aan de Brug

Allen
Jac K.

zsm
zsm

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

12-9-2016
12-9-2016

Notulist: Jac Keijsers
Vergaderschema DCA 2019/2020 :
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)

Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

13-01-2020
09-03-2020
11-05-2020
13-07-2020
14-09-2020
09-11-2020

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

