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Notulen DCA vergadering 04-11-2019
Plaats: Aan de Brug
Aanwezig: Jac Thijssen - Jac Keijsers - Mien Cuppen – Joop Geurts - Marco Hesp - Ans Geuijen – Margaret Versteegen –
Hay Mulders.
Afgemeld: Peter Hesp.
1: Notulen 01-07-2019
Notulen doorgenomen.
De Greune Mert is heel goed geslaagd, repair cafe heeft er ook aan deelgenomen en heeft er hierdoor ook een nieuwe
vrijwilliger bij. In Horst zijn ze ook bezig om een repair cafe te beginnen.
De werkgroep doorontwikkeling DCA is bij elkaar geweest en een nieuwe vergadering is weer gepland.
Het verslag van deze vergaderingen ook doorsturen naar alle activiteiten.
Verder geen op- of aanmerkingen.
Actiepunten:
Actiepunten doorgenomen.
Het actiepunt Protocol privacy wetgeving ligt stil, iedere activiteit zou dit aan de hand van het voorbeeld van VIA zelf
opstellen. Jac K. zal het voorbeeld nog een keer rondsturen.
2: Inkomend- uitgaande post/mail:
Ontvangen post/mails:
Mail verstuurd naar de gemeente: subsidieaanvraag dorpsdagvoorziening / dorpscoöperatie 2020.
Mail gemeente ontvangen: afspraak voor keukentafelsessie ter kennismaking met de nieuwe wethouder Roy Bouten
en om bij te praten over verschillende projecten in America. Dit is 13 november om 13.00 uur in ’t Laefhoes.
Mail ontvangen van Wonen Limburg: Ze hebben gegevens van DCA nodig ( o.a. uittreksel KvK) om een financiële
bijdrage uit te kunnen keren t.b.v. Buurtvereniging de Perdsvotten.
Mail ontvangen van buurtvereniging de Perdsvotten met hun bestuur gegevens.
Mail ontvangen van accountant Lemmen en Keijsers met de concept jaarstukken 2018 Dorpscoöperatie America U.A.,
deze zijn ondertekend en geretourneerd.
Hay heeft nog een mail ontvangen betreft een bijeenkomst die hij en Jac T. hebben gehad met Jac Jeurissen van het
Rode Kruis en met Maria Derks en Marianne Pluk van de welfare. Per 1 januari komt deze groep onder de nieuwe
naam “samen creatief” bij de Dorpscoöperatie. Contactpersoon is Marianne Pluk. De subsidie van de gemeente loopt
gewoon door.
3: Financiële stand van zaken:
Saldo overzicht lopende rekening en spaarrekening is uitgedeeld en doorgenomen.
De Rabo clubsupport actie heeft het mooie bedrag van € 255,85 opgebracht. Geld moet nog binnenkomen.
De rekening van de accountant moet nog komen.
Jolanda Pouwels gaat stoppen met eten voor het eetpunt, per 1-1-2020 gaat Paul Smits dit doen. De prijs gaat wel iets
omhoog, dit is gedaan in overleg met de huidige deelnemers.
Koersbal zakt iets in saldo door minder deelnemers.
VIA zal aan het einde van het jaar nog een uitkering doen aan de chauffeurs.
4: Mededelingen:
Hay : Op 12 december is er Huis van de Wijk met gespreksgroepen thema “eenzaamheid”. Hay wil iets vertellen over
DCA en de activiteiten. Als er iemand meewil en zelf iets over hun activiteit wil vertellen, kan dat. Melden bij Hay.
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Jac. T. : Aan het einde van het jaar zullen de vrijwilligers van diverse activiteiten weer een OVA bon ontvangen als dank
voor hun inzet. Chauffeurs VIA ontvangen hun eindejaarsuitkering.
5: Rondvraag:
Margaret vraagt of er toch nog eens gekeken kan worden naar het vervoer van mensen uit Griendtsveen naar de dag
voorziening door VIA. Er is ooit een uitzondering gemaakt voor een vrijwilligster uit Griendtsveen, en bezoekers gaan
nu met een taxi. Zijn er in Griendtsveen misschien vrijwilligers die willen rijden ? Hay zal contact opnemen met de
dorpsraad van Griendtsveen.
Graag willen we vragen aan alle activiteiten om een afgevaardigde deel te laten nemen aan de DCA vergadering !
Nieuw vergaderschema van 2020 is bijgevoegd.
VOLGENDE VERGADERING: Maandag 13-01-2020 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)

