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Notulen DCA vergadering  13-01-2020 

Plaats: Aan de Brug 

Aanwezig: Jac Thijssen - Jac Keijsers - Mien Cuppen – Marco Hesp - Ans Geuijen – Margaret Versteegen – Hay Mulders- 
Marianne Pluk – Leo van Dijck – Marc Wijnhoven – Peter Hesp - Huub Geuijen – Ben van Essen (deels) 

Afgemeld: Fien Swinkels – Joop Geurts 

1: Notulen 04-11-2019  
Notulen doorgenomen.  
Samen Creatief is sinds 1 januari bij DCA, de subsidie van de gemeente hiervoor blijft doorlopen, deze moet nog wel 
aangevraagd worden. 
De chauffeurs van VIA krijgen nog hun de uitkering over 2019.  
Eetpunt, Jolanda Pouwels heeft voor de laatste keer het eten verzorgt, de volgende keer gaat Paul Smits dit verzorgen.  
Hay heeft contact gehad met de dorpsraad van Griendtsveen over het rijden van de vrijwilligers, er moet nog een 
reactie op komen. 
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. heeft het voorbeeld nog een keer rond gestuurd, VIA en AED hebben het nu opgesteld.  
Nieuwe voorzitter loopt nog.  
Gesprek met aan de Brug is geweest, als er meer kleinere activiteiten bijkomen is het misschien interessant om de 
Smelezaal permanent te huren voor de DCA. De Smelezaal heeft/krijgt een nieuw plafond. De kwestie van het 
eigendom van het gebouw hoopt men dit jaar te regelen. 
 
2: Inkomend- uitgaande post/mail: 
Ontvangen post/mails: 
Mail betreft activiteiten Toon Hermans Huis in de gemeente Horst aan de Maas. 
Mail betreft de overgang van Welfare / Samen Creatief van Rode kruis naar DCA. 
Diverse mails van en voor De Perdsvottenbuurt betreffende subsidieaanvragen. 
 
3: Financiële stand van zaken: 
Saldo overzicht lopende rekening en spaarrekening is uitgedeeld en doorgenomen. 
De Perdsvottenbuurt heeft al veel subsidie kunnen regelen voor hun plannen, ze hebben een projectplan opgesteld en 
zijn gericht gaan zoeken naar subsidiemogelijkheden. 
Koersbal, zouden hiervoor ook subsidiemogelijkheden zijn ? 
 
4: Mededelingen: 
De buurtvereniging van de Nieuwe Peeldijk is misschien een nieuwe kandidaat voor de DCA. Ze zullen dit zelf moeten 
aangeven. 
 
5: Rondvraag: 
Hay meldt dat er in de week na Pasen de “week van ’t Laefhoes” met diverse activiteiten en op 18 april een open huis. 
Leo van Dijck vraagt om de correspondentie met de Perdsvottenbuurt via het secretariaat te laten lopen. Dit zal 
voortaan gebeuren. 
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Graag willen we vragen aan alle activiteiten om een afgevaardigde te laten deelnemen aan de DCA vergadering! 
 
 
VOLGENDE VERGADERING:  Maandag 09-03-2020 bij Aan de Brug  19.00 uur 
 
Actiepunten: 

DD: Actie: Door: Deadline: Status: 
12-9-2016 “Bijzonder statuut” Jac T. zsm In afwachting 
12-9-2016 Actueel houden info DCA op 

website InAmerica 
Jac K. zsm Doorlopend 

9-7-2018 Protocol privacy wetgeving Jac K. 
 

zsm Iedere activiteit 
aan de hand van 
voorbeeld VIA  
opstellen. 

10-9-2018 Nieuwe voorzitter zoeken Allen zsm In afwachting         
     
     
     
     
     
     
     

 
Notulist:  Jac Keijsers 
 
 
Vergaderschema DCA 2020 : 
 
2 maandelijks,  2e maandag van de maand om 19.00 uur. 
 
Maandag  13-01-2020   (Aan de Brug) 
Maandag  09-03-2020   (Aan de Brug) 
Maandag  11-05-2020   (Aan de Brug) + Jaarvergadering 
Maandag  13-07-2020   (Aan de Brug) 
Maandag  14-09-2020   (Aan de Brug) 
Maandag  09-11-2020   (Aan de Brug) 
 
 


