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Voorwoord
In september 2020 hebben we het jaarverslag 2019 gepresenteerd, en wisten toen al dat 2020
een allesbehalve normaal jaar zou worden. Veel activiteiten lagen stil. Wanneer, en met
hoeveel deelnemers/vrijwilligers er weer gestart kan worden is zelfs nu nog niet duidelijk.
Aan de andere kant staat de tijd voor de Dorpscoöperatie als geheel niet stil. Door een flyeractie met deurhangers, en door gesprekken hebben we gewerkt aan de bekendheid van de
DCA bij inwoners en organisaties binnen America.
We hopen dat hierdoor de DCA nog meer erkend wordt als een noodzakelijke voorziening, en
dat er daardoor voldoende animo zal zijn om deze voorziening bestuurlijk overeind te houden.
Mei 2021
Jac Thijssen
Voorzitter Dorpscoöperatie America

Dorpscoöperatie America U.A. – Jaarverslag 2020 - Pagina 3 van 11

1. Activiteiten onder DCA
Onder de activiteiten van de Dorpscoöperatie America vallen op dit moment:
 Vervoer in America (VIA) vanaf 31-3-2015.
 Inloop de Hoeskamer voorheen DorpsDagVoorziening (DDV) vanaf 01-05-2015.
 Koersbal vanaf 01-01-2016.
 AED cursus vanaf 01-01-2016.
 Computerclub vanaf 01-01-2017.
 Eetpunt vanaf 01-01-2017.
 Repair Café vanaf 01-01-2019.
 De Perdsvotten vanaf 01-07-2019.
 Samen Creatief vanaf 01-01-2020.
 Kienen vanaf 01-01-2020
 Duo-fiets vanaf najaar 2020

1.1 Vervoer in America:
Het zag er goed uit in het begin van 2020: het aantal aanvragen werd zeker niet minder en
ondanks dat er gebruikers afvielen, kwamen er ook weer nieuwe bij. Kortom, met veel animo
gingen we verder op de oude voet. Totdat: de CORONA toesloeg. Met alle maatregelen die de
overheid trof en zeker met het ingaan van de lockdown stond alles stil. Niet alleen voor ViA,
alle activiteiten lagen stil. In maart nog maar 50 % , drie maanden geen ritten en vanaf juli
toen het eenmaal weer kon/mocht met de nodige aanpassingen (beschermingsmiddelen en
schermen) kwamen de aanvragen maar mondjesmaat binnen: de mensen durfden nog niet of
ze konden niet echt ergens naar toe (veel was gesloten, geen activiteiten). Met de tweede
lockdown waren het bijna alleen nog medische ritten.
Gelukkig hoefden werden we door de provincie niet gehouden aan de vereiste
gebruikersaantallen (de toegekende subsidie bleef behouden) en bovendien werden de
beschermingsmiddelen ook betaald door de provincie.
Al met al geen leuke periode en al begon 2021 ook nog niet geweldig: langzaam aan worden
er weer wat meer ritten aangevraagd en is het te hopen dat we in de loop van dit jaar, als er
volop gevaccineerd is, weer op het oude niveau komen.

1.2 Inloop de Hoeskamer:
Inloop de Hoeskamer biedt de gelegenheid voor mensen uit America en omgeving om
wekelijks een paar gezellige middagen door te brengen in de Hoêskamer in Aan de Brug.
Ontmoeten en gezelligheid staan centraal.
Iedere dinsdag – en donderdagmiddag staat de deur wijd open van 13.30 uur tot 16.30 uur.
Een enthousiaste groep vrijwilligers staat voor u klaar en in overleg met de gasten wordt het
programma bepaald. Er wordt in ieder geval gestart met koffie. Er wordt een kleine
vergoeding gevraagd.
Vervoer hoeft geen probleem te zijn. Vervoer in America staat klaar om u te brengen en te
halen.
In 2020 hebben we door de pandemie niet veel activiteiten kunnen doen met de gasten van de
hoeskamer helaas.
De Carnaval hebben we in de grote zaal gevierd, samen met de gasten van de zonnebloem en
voor de ouderen mensen van America. De opkomst was geweldig en een hele mooie middag
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met een optreden van de wazelvotten en de prins heeft zijn eigen liedje gezongen onder het
genot van een hapje en een drankje.
Buiten hebben we nog een keer live muziek gehad, het was gelukkig uitzonderlijk mooi weer
voor de tijd van het jaar dus dat was genieten voor iedereen.
Ook zijn we nog een paar keer samen geweest bij aan de brug op afstand even bijkletsen met
koffie en vlaai.
Ook hebben we een film gekeken over dementie met de titel " WEI ". Bij vlagen wel heftig
maar ook mooi.
In september was er nog de muziekmiddag die verzorgd werd door een hele vrolijke man met
een accordeon met allemaal liedjes uit De oude doos.
Verder hebben we een rondje gemaakt met Pasen, sinterklaas en met kerst met een bloemetje
voor iedereen.
Door de pandemie was het dus een voor ons doen een ongewoon jaar.
Mogen hopen dat we snel weer naar de oude tijden terug kunnen.
Contactpersoon is Margaret Versteegen tel. 077 – 4642068

1.3 Koersbal
De koersballers,
2019 was een jaar met ups en down’s , verdriet omdat mensen zijn weggevallen en enkele
zijn elders gaan wonen, maar al met al was het jaar goed.
In januari 2020 is er weer volop gestart en er werd met plezier gespeeld .....totdat het
verschrikkelijke virus het land lam legde, het sloeg in als een bom.
We zijn ook ettelijke maanden op non actief geweest zoals iedereen.
Laatst juni hebben we weer de draad opgepakt, hoe verder, omdat 1,5 meter afstand niet
haalbaar was zijn we alternatieven gaan zoeken, doordat enkele leden hun
lidmaatschap hebben opgezegd, hebben we de groep verdeeld in 2 matten en met 2 dagen zo
kan iemand die graag wil spelen toch komen, enkele willen nog niet meteen.
We kunnen spelen maar de gezelligheid is toch afstandelijk.
We hopen dat het over een poosje weer een club wordt op de zelfde dag, de toekomst zal het
leren en we houden de moed er in.
De koersballers

1.4 AED in America
In het jaar 2020 kon door Corona de cursus AED/reanimatiecursus helaas niet doorgaan. Er
zijn dan ook geen kosten gemaakt.
Ter promotie is in het Peelklokje van april 2020 nog wel een oproep gedaan om nieuwe
vrijwilligers te werven. In 2020 hebben zich zo 3 nieuwe vrijwilligers aangemeld.
Op 15 juli 2020 kreeg een afvaardiging van de Perdsvotten een presentatie m.b.t. de aanschaf
van een AED, het AED-Alert systeem, de burgerhulpverleners en de cursussen. Ook hier
waren geen kosten verbonden.
Peter Hesp
AED in America

1.5 Computerclub America
In het voorjaar van 2009 werd het idee opgepakt om computerles te gaan geven aan de
senioren van America, onder de naam “Senioren aan de Computer” Een werkgroep bestaande
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uit leden van de KBO (Monique Plaisier, Toos Kleuskens en Piet Swinkels), Aan de Brug
(Peter Vervoort) en Dorpsraad America (Marco Hesp) kwam op 15 juni 2009 voor het eerst
bij elkaar en ging aan de slag met het verwerven van de benodigde gelden en het opzetten van
de lessen. Doelstelling was om meer senioren op een laagdrempelige methode kennis te laten
maken met de laptop en/of computer, voor € 5,00 per les (incl. koffie).
Met name door een flinke bijdrage vanuit het Oranjefonds was het mogelijk de benodigde
materialen aan te schaffen, zoals laptops, software, beamer en beamerscherm, router, printer,
kabels en lesboeken.
Met cursusleiders Peter Vervoort en Marco Hesp en een tiental zogenaamde buddy’s (helpers)
werden er vanaf 3 maart 2010 vier cursusgroepen van ongeveer 6 tot 8 deelnemers opgestart.
Dit gebeurde op woensdagmorgen, woensdagmiddag, vrijdagmorgen en vrijdagmiddag in de
Smelezaal in Aan de Brug. Later werd er ook een groep gedraaid op woensdagavond.
Vanaf 2013 werden er nog twee cursusgroepen verzorgd op woensdagmorgen voor beginners
en op vrijdagmorgen voor gevorderden. Er was niet meer vraag voor meer nieuwe groepen.
Vanaf 2015 ging alleen de gevorderdengroep van Marco met buddy Veronie op
vrijdagmorgen verder onder de naam “Computerclub America”. Tijdens deze bijeenkomsten
die om de twee weken gehouden worden tussen begin oktober en half mei (± 17
bijeenkomsten), worden voorkomende en actuele “problemen” besproken van de cursisten,
vraag gestuurd. Deze groep bestaat uit 6 vaste cursisten. Af en toe sluiten hier ook andere
geïnteresseerden bij aan.
In de loop van de jaren hebben zo’n 50 senioren hun “vrees” voor de computer overwonnen
bij “Senioren aan de Computer” en leerden zij goed omgaan met de computer. Denk daarbij
aan e-mailen, internetten, typen in Word, diverse kleine spelletjes, skypen en foto’s bewerken
en ordenen. Vele gebruiken de computer nu nog dagelijks, de een wat meer dan de ander,
natuurlijk. Een mooi succes voor de werkgroep.
Tot en met 2016 viel de Computerclub America formeel onder de Stichting Aan de Brug,
sinds begin 2017 valt het onder de Dorpscoöperatie America.
In 2018 zijn er 15 lessen gegeven aan gemiddeld 6 vaste cursisten.
In 2019 zijn er 16 lessen gegeven aan 5 á 6 vaste cursisten.
Zij betaalden vanaf dit jaar € 5,20 per les i.v.m. de huurverhoging van Aan de Brug,
In 2020 zijn er geen cursussen geweest.

1.6 Eetpunt America.
In 2019 hadden we gemiddeld 19 deelnemers per maand.
Helaas hebben we enkele vaste deelnemers verloren vanwege verhuizing en overlijden.
Wij hebben een goed en gezellig team van vrijwilligers.
In 2020 hebben we maar 3 keer een bijeenkomst gehad. Dus hier is weinig te vertellen.

1.7 Repair Café.
Na de start van het Repair Café in oktober 2018, volgt een succesvol 2019.
Met ruim 130 bezoekers die soms meerdere spullen ter reparatie aanbieden en een aantal
mensen die voor een praatje binnenlopen, hebben we aan onze doelstelling ruimschoots
voldaan. 68% tot 70% van de aangeboden spullen is met positief resultaat gerepareerd.
Een greep uit veel aangeboden goed; stofzuigers, koffiezetapparaten, strijkijzers, lampen, cdspelers, ventilatoren, kerstverlichting, fietsen, textiel, klokken.
Door een enthousiaste groep vrijwilligers is er samen met de aanbieder aan “gesleuteld”.
Onder genot van koffie, een stuk cake en een gezellige sfeer hebben we met het Repair Café
een prima jaar 2019 gekend.
In 2020 is er slechts 2 keer een Repair Café geweest.
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1.8 De Perdsvotten.
Jaar verslag van activiteiten 2020
Het bestuur heeft 5 maal vergaderd, waarvan een info avond met Peter Hesp over de aanschaf
enz. van een AED voor in de buurt.
14 maart hebben we met de voltallige vrijwilligers groep verharding aangebracht in de
speeltuin bij de bank en picknickset en de picknickset bij de Jeu de Boules baan.
Eind Maart is door de Gemeente /aannemer de aanplant behorende bij de renovatie rond de
speeltuin Eghaam en Dissel afgerond.
6 Mei Plaatsing beweegtoestellen voor ouderen in de speeltuin.
9 Mei onderhoud plant vak O11. Dissel.
Door het jaar heen zijn er diverse kleine onderhoud werkzaamheden verricht in en rond de
speeltuin en Jeu de Boules baan door diverse vrijwilligers.
Burendag 26 September is Afgelast. Toch hebben wij deze dag gebruikt om binnen de
mogelijkheden op deze dag de nieuwe beweging toestellen officieel in gebruik te nemen en te
laten onthullen door onze sponsoren, op een enigszins feestelijke manier in het bijzijn van een
aantal buurt bewoners, toch een gezellige dag.
Om 2020 toch goed af te sluiten hebben wij onze vrijwilligers verast met een attentie op 21
December.
Planning 2021.
Starten met officieel het onderhoud van de groenvoorziening en de speeltuin voor onze
rekening te nemen.
Aanschaf van enkele machines ten behoeve van het onderhoud.
Plannen van enkele onderhoud dagen als dit nodig is.
Burendag 25 September.
Verder werken aan de aanschaf van een AED voor in onze buurt .
December vrijwilligers attentie.
De Perdsvotten buurt.

1.9 Samen creatief.
Samen creatief (voorheen Welfare) is sinds 1-1-2020 aangesloten bij de DCA.

1.91 Kienen.
Kienen is sinds 1-1-2020 aangesloten bij de DCA.

1.92 Duo-fiets.
Duo-fiets is sinds najaar 2020 aangesloten bij de DCA.

2. Activiteiten bestuur DCA in 2020
De activiteiten van het bestuur bestaan op dit moment onder andere uit:
 Vergaderingen 1 maal per 2 maanden.
 Contacten met Kamer van Koophandel.
 Contacten met de gemeente.
 Contacten met Laefhoes.
 Contacten met Aan de Brug.
 Contacten met de dorpsraad.
 Contacten met synthese.
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Contacten met de belastingdienst.
Contacten met de provincie.
Contacten met de accountant.
Huurcontracten afsluiten met Aan de Brug.
Hulp aan deelnemers bij verzekeringsvragen.
Subsidieaanvraag voor VIA.
Subsidieaanvraag voor Inloop de Hoeskamer.
Subsidieaanvraag voor DCA.
Bezoeken bijeenkomsten vergelijkbare initiatieven.
Contacten met VIA.
Contacten met Inloop de Hoeskamer.
Contacten met Koersbal.
Contacten omtrent AED cursus.
Contacten met Computerclub.
Contacten met Eetpunt.
Contacten met Repair Café.
Contacten met De Perdsvotten.
Contacten met Samen Creatief.
Contacten met Kienen.
Contacten met Duo-fiets.
Contacten over nieuwe activiteiten onder DCA.
Benaderen kandidaat bestuursleden.
Mede onderhouden website DCA.
Contacten met Energiecollectief.
Contacten in samenhang met Krachtige Kernen project

3. Bestuurssamenstelling DCA
Zittende bestuursleden:
 Jac Thijssen, voorzitter/penningmeester 31-3-2015 tot heden.
 Jac Keijsers, secretaris 15-10-2015 tot heden.
Oud bestuursleden:
 Angela Janssen, bestuurslid 31-3-2015 tot 15-10-2015.
 Gerd Hendrix, secretaris 31-3-2015 tot 15-10-2015 en bestuurslid 15-10-2015 tot
januari 2017.
 Peter van Berlo, bestuurslid april 2016 tot januari 2017.
 Ger van Ginkel, penningmeester 31-3-2015 tot 28-12-2017.
Adviseurs:
 Hay Mulders (algemene zaken) tijdelijk waarnemend secretaris.
 Rob Keijsers (financiële zaken)
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4. Financieel verslag
We voeren voor elke activiteit die onder de coöperatie valt een eigen administratie.
De inkomsten en uitgaven blijven op deze manier per activiteit duidelijk.
Bij elke vergadering van de coöperatie bespreken we het actuele kasstroomoverzicht, samen
met een afdruk van het laatste rekeningafschrift. We hebben hiermee een 2-maandelijkse
kascontrole door het hele bestuur.
Zoals in het voorwoord al gezegd hebben diverse activiteiten in 2020 nauwelijks kunnen
functioneren.
Dit heeft als direct gevolg dat er een onbalans komt tussen inkomsten en uitgaven.
De inkomsten uit deelnemersbijdragen vallen weg terwijl de vaste kosten blijven doorlopen.
Ook de vaste kosten voor de coöperatie als organisatie lopen door, ongeacht de inkomsten.
Dit heeft uiteindelijk tot gevolg dat de DCA als geheel verlies heeft gemaakt en dat we interen
op onze reserves.
Voor een tegemoetkoming op dit punt hebben we een verzoek ingediend bij het “coronaloket” van de gemeente, dat speciaal is opgezet om stichtingen en verenigingen op dit punt bij
te staan. Op dit moment (mei 2021) hebben we hier nog geen reactie op gehad.
In het algemeen verrekenen we de algemene kosten DCA door elke activiteit, naar rato van de
omzet, door te belasten. Hierdoor heeft elke activiteit een kostenpost “bijdrage” aan DCA.
In een algemene vergadering kan het algemene financiële beleid bijgesteld worden.
Tot op heden werken we volgens bijdragen per activiteit zoals hierboven omschreven.
Hieronder volgt een korte toelichting per activiteit.

4.1 Vervoer in America:
Subsidies voor 2020 waren reeds eerder ontvangen. Extra subsidies zijn toegekend voor het
voldoen aan coronaverplichtingen. Eindsaldo 2020 is positief.

4.2 Inloop de Hoeskamer:
Meer uitgaven dan inkomsten door de viering van jubileum in begin 2020 en daarna het
wegvallen van deelnemersbijdragen. Eindsaldo 2020 is nog positief.

4.3 Koersbal:
Negatief resultaat als gevolg van wegvallen deelnemersbijdragen en doorlopen van huur.
Eindsaldo 2020 is nog positief. Er is echter nog maar een kleine reserve.

4.4 AED in America:
AED/reanimatiecursus: geen activiteit in 2020
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4.5 Computerclub America:
Inkomsten en kosten zijn gelijk. Klein negatief resultaat, als gevolg van extra kosten voor de
registratie van een domeinnaam. Eindsaldo 2020 is nog positief.

4.6 Eetpunt America:
Negatief resultaat als gevolg van wegvallen deelnemersbijdragen en doorlopen van huur.
Eindsaldo 2020 is nog positief.

4.7 Repair Café:
Kosten betaald vanuit de reserves. Voor 2021 is een stimuleringssubsidie aangevraagd.

4.8 De Perdsvotten
De (grotere) investeringsuitgaven zijn gedekt door de bijdragen van verschillende fondsen. De
gemeentelijke bijdrage voor onderhoud van de Buurt is (via de Dorpsraad) is ontvangen.
Eindsaldo 2020 is positief.

4.9 Samen creatief:
Nog geen subsidie ontvangen in 2020, wel voor 2021. Het resultaat voor 2020 is hiermee
negatief. Start 2021 met een negatief saldo.

4.91 Kienen:
Uitgaven gelijk aan inkomsten. Negatief eindresultaat door de verrekende bijdrage aan de
DCA-algemeen.

4.92 Duo-fiets:
De eerste bijdrage van een fonds is binnen. Dit is gereserveerd geld, dat alleen gebruikt mag
worden voor de aanschaf van een Duo-fiets.

4.99 Algemeen (algemene kosten coöperatie):
DCA Algemeen: extra uitgaven door vergaderkosten en promotieactie. Bank- en
accountantskosten als begroot.
Het vermogen van de DCA als geheel is in 2020 afgenomen met 1127,58 euro.
We hebben hier nog geen rekening gehouden met eventuele verrekeningen van subsidies
gemeente (Hoeskamer) en provincies (VIA), en met eventuele verrekening van huur Aan de
Brug (Hoeskamer, Koersbal en Samen Creatief).
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5. Programma 2021
Voor 2021 staan de volgende hoofdzaken op het programma:
 Voortzetting en ondersteuning VIA.
 Voortzetting en ondersteuning Inloop de Hoeskamer.
 Voortzetting en ondersteuning Koersbal.
 Voortzetting en ondersteuning AED.
 Voortzetting en ondersteuning Computerclub.
 Voortzetting en ondersteuning Eetpunt.
 Voortzetting en ondersteuning Repair Café.
 Voortzetting en ondersteuning De Perdsvotten.
 Voortzetting en ondersteuning Samen Creatief.
 Voortzetting en ondersteuning Kienen.
 Voortzetting en ondersteuning Duo-fiets.
 Afstemming met overige organisaties in America. De DCA is nu, in tegenstelling tot
sommige coöperaties in omliggende dorpen, een organisatie zonder onroerend goed;
we hebben enkel activiteiten onder ons beheer. De DCA legt nadruk op een goede
samenwerking met andere organisaties in America, zoals de dorpsraad, Aan de Brug
en ’t Laefhoês. Op dit moment zijn dit nog afzonderlijke organisaties met eigen
doelstellingen. In de loop van de jaren kunnen uit de samenwerking wellicht andere
verdelingen van taken en activiteiten voortkomen.
 Werving en ontwikkeling nieuwe activiteiten in samenwerking met ’t Laefhoês.
 Subsidie- en Fondswerving.
 Werving bestuursleden. Voorzitter, penningmeester, secretaris.
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