
Verslag  Jaarvergadering Dorpscoöperatie 

America: d.d.: 17-05-2021 

Aanvang: 19.00 uur  Plaats: Aan de Brug,  

Pastoor Jeukenstraat 10 America. 

 

Aanwezig: Jac Thijssen (vz, / Penning,) , Jac Keijsers (secr) 
, Ger Vervoort (nieuw bestuurslid namens  ViA), Hay Mulders (plv. secr., ViA en Duofiets), 
Marco Hesp (computerclub), Mien Cuppen (Eetpunt), Fien Swinkels en Lies Jeucken 
(Koersbal), Mark Wijnhoven en Leo Geurts (de Perdsvottenbuurt), Tilla Huys (Kienen voor 
ouderen) , Margaret Versteegen (Hoeskamer), Peter Hesp (AED), Geert Vogelzangs en 
Annemie Verheijen ( St. Aan de Brug) en Peter van Berlo.  
Afwezig m.k.g.Hanneke Wijnen (gem. Horst aan de Maas), Ellen Jacobs (dorpsraad), Ans 
Geuijen (Vervoer in A.) 
Afwezig: Repaircafe, Samen Creatief 
Kienen had geen digitale uitnodiging ontvangen. Volgende keer even aan denken (Tilla 
Huys). 
 
AGENDA: 
1: Opening. 
Jac Thijssen geeft aan dat het afgelopen jaar 2020 een te rustig en een zwaar jaar is 
geweest voor veel activiteiten, die onder de coöperatie vallen. Sommigen hebben zelfs 
bijna een compleet jaar stilgelegen. Daarnaast lopen een aantal zaken wel gewoon door, 
zoals een aantal kosten. Hopelijk wordt het gauw beter, want we zitten alweer bijna op de 
helft van 2021. 
 
2: Jaarverslag 2020 / 3: Toelichting werkgroepen / activiteiten. 
Stand van zaken diverse activiteiten (aanvullend op het jaarverslag) 
- Vervoer in America begint langzaam weer meer te rijden, voornamelijk medische ritten 
- Hoeskamer. Subsidie voor 2021 is wel weer toegekend. Vooralsnog is er geen 
toestemming vanuit de gemeente (overheid) om dit soort activiteiten op te starten. 
- Koersbal, niet meer actief geweest, onduidelijk of dit wel of niet mag met de 
aangekondigde versoepelingen. Navraag bij de gemeente hierover is altijd mogelijk. Het 
ledenbestand en de financiën baren wel grote zorgen. De huur is (deels) wel doorgegaan. 
Zij komen niet voor een gemeentelijke subsidie in aanmerking. Misschien zijn er 
mogelijkheden om dit onder en via de KBO te doen. Mien Cuppen vraagt dit intern na. 
- Perdsvottenbuurt, zij richten zich nu vooral op buitenactiviteiten en groenactiviteiten. 
- Samen creatief, Jac geeft aan dat zij voor 2021 wel een subsidie hebben ontvangen. 
- Kienen voor ouderen. Zij draaien tot nu toe elke keer met verlies (totaal tekort € 165). 
Een voorstel om het helemaal anders te gaan doen, krijgt weinig bijval bij de organisatie. 
Ook zij ontvangen geen subsidie. Het is nog maar afwachten om de mensen weer gaan 
komen. 
- dit laatste geldt voor meer activiteiten. Afwachten dus.  
- Duofiets. De Duofiets is via fondswerving aangevraagd door de dorpsondersteuner op 
naam van de DCA. Via Postcodeloterij Buurtfonds, ANWB fonds en Oranjefonds is 12.000 
euro binnengekomen. De fiets wordt 18-5 geleverd. Er is al een aantal fietsmaatjes, die 
met gasten willen gaan fietsen. Aanvragen lopen via het telefoonnummer van ViA.  
 
4: Financiële stand van zaken. 
Jac geeft a.d.h.v. de uitdraai van het totaaloverzicht en het overzicht op de lopende 
rekening een update van de financiële stand van zaken. De algemene kosten van de DCA 
worden door de diverse activiteiten (die dat financieel kunnen dragen) gedragen. Dit geldt 



met name door de gesubsidieerde activiteiten. Het solidariteitsprincipe geldt ook hier. Alle 
activiteiten willen dit naar rato wel doen.  
Intussen zijn de huren wel doorbetaald aan St. Aan de Brug. Ook hier spreken we van een 
stuk solidariteit.  
Jac geeft aan dat er aanvraag naar de gemeente voor een aanvullende financiële bijdrage 
om de afname van het eigen vermogen te compenseren. Door corona is dit een stuk minder 
rooskleurig geworden. Zonder de verwachte zal er een tekort zijn van bijna € 1200,-  
We wachten af wat er vanuit de gemeente komt.  
Vanuit St. Aan de Brug is er ook een aanvraag bij de gemeente gedaan.  
 
5: Bestuurssamenstelling. 
Jac Keijsers gaat stoppen en Hay Mulders blijft waarnemen totdat er een nieuwe secretaris 
is.  
Jac Thijssen wil ook al langer stoppen, neemt de lopende zaken nog waar. 
Vanuit Vervoer in America is Ger Vervoort het nieuwe bestuurslid. 
Verder zijn er teleurstellend weinig mensen, die het bestuur mede willen vormen.  
Er zijn diverse gesprekken met mensen geweest. Er zijn wel een paar mensen, die mee 
willen denken, maar nog niet als bestuurslid met een taak. 
Vanuit de vergadering komt opnieuw geen enkele kandidaat. We spreken nog over 
wisselend voorzitterschap, over taakverdeling, tijdsinvestering, subsidieaanvragen 
verzorgen. 
 
Nogmaals met klem het verzoek aan alle geledingen om een afgevaardigde voor het 
bestuur te leveren. Je hoeft niet in je leden te zoeken, je kunt ook buiten je groepje 
zoeken.  
Verder wordt voorgesteld om de vertegenwoordigers van het tweemaandelijks overleg het 
algemeen bestuur te laten zijn. Binnen dit bestuur de taken verdelen en eventueel een 
externe secretaris te zoeken ( we hebben nog contact met 2 personen) en te werken met 
wisselende voorzitters. De penningmeester is en blijft dan een probleem, maar wel een 
belangrijke vacature, die ingevuld moet worden.  
Als er niets gebeurt, kan DCA niet verder , hoe jammer dan ook. Dan gaan we weer terug 
naar voorheen, waar ieder zijn eigen boontjes dopte. Samen moeten we voor een oplossing 
zorgen! 
De coöperatie was juist bedoeld om te voorkomen dat iedereen zijn eigen boontjes moest 
blijven doppen, maar dan moet er wel een bestuur zijn.  
   
6: Plannen 2021. 

- Jac Th. Geeft aan dat het de intentie is dat de activiteiten onder de DCA en de DCA 
als organisatie blijven doordraaien. 

- De Dorpsraad en St. Aan de Brug hebben te kennen gegeven ook aan te willen 
sluiten bij de dorpscooperatie. Vanuit de Biljartclub voor ouderen komt nog een 
antwoord.  

-  
7: Rondvraag. –  

- een Open Dag, zoals we al eerder georganiseerd hebben samen met Aan de Brug 
zou een optie zijn om leden te werven. Misschien iets voor na de zomervakantie. 

 
8. Sluiting door Jac Thijssen 
 
Verslag Hay Mulders . 


