Notulen DCA nr. 40

13-07-2020

Notulen DCA vergadering 13-07-2020
Plaats: Aan de Brug
Aanwezig: Jac Thijssen - Jac Keijsers - Mien Cuppen - Marco Hesp - Ans Geuijen - Margaret Versteegen - Leo Geurts –
Peter Hesp - Til Huijs - Truus Kleuskens - Lies Jeuken.
Afgemeld: Hay Mulders
Nadat alles vanwege Corona 4 maanden helemaal heeft stilgelegen, willen we nu weer langzaam gaan opstarten.
1: Notulen 09-03-2020
Notulen doorgenomen.
Punt 5, gesprek met wethouder Geurts over subsidies voor o.a. kaarten, kienen en samen creatief moet nog
plaatsvinden. Subsidie DDV van afgelopen jaar is goedgekeurd. DDV heeft haar 20 jarig jubileum gevierd.
Verder geen op- of aanmerkingen.
Actiepunten:
Actiepunten doorgenomen.
Het actiepunt Protocol privacy wetgeving, iedere activiteit zou dit aan de hand van het voorbeeld van VIA zelf
opstellen. VIA en AED hebben het nu opgesteld.
Nieuwe voorzitter / bestuursleden loopt nog via werkgroep doorontwikkeling.
Stukjes voor in het jaarverslag, graag nog inleveren door koersbal en repaircafe.
2: Inkomend- uitgaande post/mail:
Ontvangen post/mails:
Mail van stichting Aan de Brug, met ingang van 1 juli 2020 hebben zij de ruimtes weer vrijgegeven om te gebruiken.
3: Financiële stand van zaken:
Saldo overzicht lopende rekening en spaarrekening is uitgedeeld en doorgenomen.
4: Mededelingen:
Jac T. De gemeente heeft een brief rondgestuurd met de vraag hoe verenigingen ervoor staan en wat de gevolgen zijn
van de coronacrisis en hoe verenigingen geholpen kunnen worden. DCA heeft geantwoord dat zij geen directe kosten
hebben hierdoor. Subsidie DDV van afgelopen jaar is goedgekeurd.
5: Rondvraag/Mededelingen activiteiten:
DDV wil op 2 september beginnen, op sommige middagen is het bezoekersaantal lager omdat er mensen zijn
weggevallen.
Eetpunt wil ook op 2 september beginnen, het is even afwachten hoeveel mensen er gaan komen.
VIA is op 1 juli weer begonnen, met in achtneming van een aantal coronamaatregelen.
Koersbal weet nog niet wanneer men wil starten en met hoeveel matten.
AED heeft door corona geen cursus gehad in het voorjaar. De geldigheidsduur van certificaten is verlegd van 2 naar 3
jaar.
Computerclub heeft geen cursussen gehad, ze willen in oktober weer opstarten.
Perdsvotten zijn in gesprek met de gemeente betreft de groenvoorziening, dit is niet optimaal. De bestelde toestellen
zijn geplaatst.
Leo vraagt hoe het staat met de bestuur aanvulling, hier zijn we met een aparte groep mee bezig, maar er zijn nog
geen concrete toezeggingen van nieuwe mensen.
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Graag willen we vragen aan alle activiteiten om een afgevaardigde te laten deelnemen aan de DCA vergadering!
VOLGENDE VERGADERING/JAARVERGADERING: Maandag 14-09-2020 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
9-3-2020
9-3-2020

Nieuwe voorzitter zoeken
Jaarverslag 2019
Stukje voor jaarverslag 2019

Allen
Jac K.
Alle activiteiten

zsm
14-9-2020
14-8-2020

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

12-9-2016
12-9-2016

Notulist: Jac Keijsers
Vergaderschema DCA 2020 :
2 maandelijks, 2e maandag van de maand om 19.00 uur.
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) geen doorgang vanwege Corona
(Aan de Brug)
(Aan de Brug) + Jaarvergadering
(Aan de Brug)

