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Notulen DCA jaarvergadering  14-9-2020 

Locatie : Aan de Brug 

Aanwezig: Bestuur DCA Jac Thijssen en ca. 12 gasten: Hanneke Wijnen (gemeente), 
Annemiek Verheijen (AdBrug), Peter Hesp (AED club), Margaret Versteegen 
(Hoeskamer), Mien Cuppen (Eetpunt), Fien Swinkels (Koersbal), Geert Vogelzangs (lid DCA), Toos Tielen (LaefHoes), 
Leo van Dijck en Mark Wijnhoven (Buurtver. Perdsvotten), Ans Geuijen (ViA), Hay Mulders (dorpsondersteuner). ?? 

Afgemeld: Jac Keijsers, Marianne Pluk (Samen creatief), Sjaak Sluiters (Synthese), Marco Hesp (computerclub).  

1: Opening : 
Voorzitter Jac Thijssen opent de vergadering. Fijn dat er weer veel afgevaardigden aanwezig zijn. Jammer genoeg niet 
iedereen. 
Ook welkom Hanneke Wijnen van de Gem Horst aan de Maas en Annemiek Verheijen van St. Aan de Brug.  
 
2: Jaarverslag 2019: 
In het jaarverslag 2019 heeft elke activiteit onder de DCA een kleine terugblik gegeven op het afgelopen jaar. 2019 was 
alweer het 5e jaar van de DCA.   
De verdere agenda van de vergadering wordt doorgenomen. In 2019 zijn toegevoegd aan de DCA: Repaircafe en 
buurtver. DE Perdsvotten. Per 1-1-2020 ook Samen cre3atief (voorheen Welfare van het Rode Kruis).  
 
DCA is in principe een samenwerking om een aantal vaste kosten / verzekering / financiën samen te delen. 
 
3: Toelichting werkgroepen over 2019: 
Vervoer in America (VIA) draaide goed afgelopen jaar en er zat groei in, ze hebben voldoende chauffeurs, voldoende 
reserve chauffeurs. 
 
Dorpsdagvoorziening heet voortaan:  Inloop de Hoeskamer. Dit  draait goed, goede activiteiten, de vrijwilligers hebben 
cursussen gevolgd, leuk programma aanbod. De vrijwilligers krijgen ondersteuning van 3 professionals uit de zorg. Hier 
zijn ze blij mee.  
 
AED cursus draait goed. 27 deelnemers in 2019, waarvan 4 nieuwe deelnemers. Verder geen bijzonderheden. 
 
Koersbal draaide goed in 2019. Te weinig deelnemers, moeten er eigenlijk een paar meer zijn. 
 
Eetpunt draait goed. Geen bijzonderheden. In 2019 gem. 19 deelnemers per keer. Er4 is ook een nieuwe cateraar 
gekomen, die de maaltijden naar tevredenheid verzorgt.  
 
Computerclub heeft een vast groepje en draait ook goed. In 2019 zijn er 16 lessen gegeven aan een groepje van 5 – 6 
personen.  
 
Welfare is omgedoopt in Samen creatief. Zij zitten met hetzelfde groepje als voorheen op de maandagmiddagen. 
Actief per 1-1-2020 onder de DCA 
 
Buurtver. De Perdsvotten houdt zich bezig met groen in de buurt en speeltuintje / ontmoetingsplek / beweegplek en 
daarnaast is een groepje actief als het gaat om fondswerving voor speeltoestellen. In 2020 zal het e.e.a. gerealiseerd 
worden.  
 
Het Repaircafe was erg succesvol in 2019 en voorziet in een behoefte. 130 Bezoekers tijdens de maandelijkse 
bijeenkomsten in het LaefHoes. Ook hier staat ontmoeting centraal. Dat spullen voor 70 % weer opgeknapt worden is 
mooi meegenomen en ook goed voor het milieu.  
 
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. 
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Als een activiteit tekort komt, samen oplossen en samen beslissen. 
 
De penningmeester heeft de actuele gegevens niet bij de hand (tussentijds overzicht 2020) en zal die nasturen.  
Het bankoverzicht geeft geen aanleiding tot zorgen.  
De aanvraag voor subsidies e.d. worden door Jac Thijssen gedaan. Hij zal hiervoor ook in overleg treden met Hanneke 
Wijnen van de gemeente.  
 
5: Plannen laatste kwartaal 2020: 
Aanvulling bestuur en dagelijks bestuur. Liefst uit elke geleding 1 persoon. Dan ook: 

- Voortzetting van alle bestaande activiteiten. 
- Werving / ontwikkeling van nieuwe activiteiten.  
- Ledenwerving/fondswerving/subsidiewerving. 
- Samenwerking met overige organisaties in het dorp.  

 
De situatie tot nu toe in 2020 baart ernstig zorgen ivm de ontwikkelingen rond corona. Heel veel activiteiten zijn nog 
lang niet op het oude niveau actief en het ziet er ook niet rooskleurig uit. Veel mensen blijven nog thuis en nemen niet 
deel aan de activiteiten. Dit is een stuk minder gezellig, maar het is niet anders.  
Dit is niet fijn, maar helaas is dit overmacht. Ook voor de vrijwilligers is dit niet fijn, maar ook onder de vrijwilligers zijn 
er mensen die huiveren. 
 
In zijn algemeenheid zijn er de laatste jaren geluiden, dat er een terugloop is van mensen, die zich actief in 
groepsverband bezig houden met activiteiten, zoals wij hier in America ontplooien. Dit geldt met name ook voor 
ouderen. Dit is niet alleen in America , maar zien we ook in de dorpen om ons heen. Mensen willen niet meer elke keer 
gebonden zijn aan een groep. De individuele activiteiten zoals fietsen en wandelen nemen een flinke vlucht. 
 
Het is daarom noodzakelijk dat activiteiten samenwerken, waar het mogelijk is en niet meer op eilandjes blijven leven.  
Er zijn meer verenigingen in America, die het moeilijk hebben en die het ook lastig hebben om hun bestuursfuncties 
bezet te krijgen.  
Er ontstaat een discussie over huren. Deze discussie dient echter op een andere plek gevoerd te worden: via de St. Aan 
de Brug.  
Laten we a.u.b. de zaken positief benaderen en zoeken naar oplossingen voor zover mogelijk.  
 
6: Discussie over toekomst en rol DCA in America: 
Een groot zorgpunt is de bestuurlijke situatie van de DCA. Op dit moment zijn Jac K en Jac Th de bestuurders. 
Beiden hebben aangegeven te willen stoppen op niet al te lange termijn. Jac Thijssen zou eigenlijk al gestopt zijn. 
Een groepje vanuit diverse geledingen in America is bezig geweest om nieuwe bestuurders te krijgen, zonder al te veel 
resultaat. Tegelijkertijd is er gekeken naar de eventuele doorontwikkeling van de DCA, maar we zullen eerst het 
bestuur / dagelijks bestuur aan moeten vullen om nieuwe dingen op te pakken. 
Dagelijks bestuur van 2 man is te weinig voor de lange termijn. 
 
In een latere fase moeten we zorgen dat DCA zoveel mogelijk leden krijgt om meer basis te krijgen, met meer 
betrokkenheid en zeggenschap. 
Noodkreet: snel nieuwe bestuursleden zoeken en vinden.  
 
7: Rondvraag: 

- Wordt geen gebruik van gemaakt.  
 

8: Sluiting: 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor de inbreng, blijf gezond en sluit de vergadering. 
 
Verslag: Hay Mulders  
Tijdelijk waarnemend Secretaris DCA 


