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BESTUURSSAMENSTELLING 
De bestuurssamenstelling is als volgt: 
voorzitter   Adrie Luijten 
vice-voorzitter  Jan Ubachs 
penningmeester Peter Coolen 
secretaris   Maddy Ubachs  

 leden:   Irma Cober (tot 01-10-2019) Ellen Hameleers, Margot Jansen, Heidi   
     Motzheim, Lizette Nieste, Ralf Overmans, Bianca Vorstermans en Denise  
     Willems 
  
 

BELEID 
Het beleid van de vereniging is erop gericht een zo breed mogelijk scala aan activiteiten aan te 
bieden onder het motto voor elk wat wils. De activiteiten zijn gericht op sport en cultuur, zowel 
individueel als in groepsverband. 

 
SERVICEBUREAU FACILITAIR BEDRIJF 
Leden kunnen hier terecht voor alle informatie over activiteiten, alsmede de inschrijving hiervoor. 
Alle activiteiten worden gepubliceerd via een aparte PVA-flyer en via de PVA-website. Daarnaast 
worden PVA-leden die hun emailadres beschikbaar hebben gesteld, per mail geïnformeerd over 
alle nieuwe gepubliceerde PVA-activiteiten, -acties e.d.  
Verder verzorgt het Servicebureau de verkoop van kaarten voor individuele activiteiten zoals 
Thermae, Kinderstad, Mosaqua zwemmen, etc. 
  
SINTERKLAAS 
Na vele jaren van trouwe dienst is onze goed heiligman Ludo Scheres in 2019 opgevolgd door Lex 
Ramaekers. Het bestuur heeft op gepaste wijze afscheid genomen van Ludo. 
 
ACTIVITEITEN 
Hieronder volgt een overzicht van de PVA-activiteiten, zoals deze in 2019 hebben plaats-
gevonden. Het getal tussen haakjes geeft het aantal personen aan, dat aan de activiteit heeft 
deelgenomen.  

  
• 19 t/m 25 januari 2019 skireis Zell am See  ( Thumersbach)  (34) 
• 15 februari 2019 Speurtocht (282) 
• 8 maart 2019 - Whisky proeverij (30) 
• 12 april 2019 - Kienen (199) 
• 24 april 2019 – De Waalse Pijl (25) 
• 24-28 Mei 2019 - Voorjaarsreis Sevilla (99) 
• 23 mei 2019 - Algemene ledenvergadering   
• 25 mei 2019 - Dagtocht  Amsterdam (155) 
• Juni 2019 - Bierproeverij (44) 
• 27 juni 2019 – PVA luidt de zomer in (100) 
• 7 september 2019 - Dagtocht Scheveningen (133) 
• 27 t/m 29 september 2019 -  najaarsreis Saarburg (54) 
• 3 oktober 2019 – Oktoberfest 
• 7 november 2019 - Pubquiz (68) 
• November - Wijnproeverij (30) 
• 15 t/m 18 November 2019 – Stedentrip Berlijn (256)   
• 30 november 2019 - Sinterklaas   
• 13 december 2019 - Kienen  (250) 
• 14 december 2019  - Kerstmarkt Essen (132) 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Daarnaast biedt PVA haar leden kaartverkoop en zgn. kortingsactiviteiten aan zoals: 

 
- Theater All Stars (54) 
- 90’s Forever Outdoor 2019 
- Pop on Top (rechtstreekse verkoop via link op PVA website) 
- GAIA Zoo (rechtstreekse verkoop via link op PVA website) 
- Kinderstad Heerlen (145) 
- MVV seizoenkaarten (47) 
- Mondo Verde ( 132 ) 
- Mosaqua zwemmen ( 65) 
- Plopsaland: 

- De Panne (31) 
- Coo (11) 
- Indoor Hasselt (36) 

- Thermae 2000 (159) 
- De Valkenier (173) 
- Ledeninkoop 
 

 
LEDENAANTAL 
Het ledenaantal van de personeelsvereniging is ten opzichte van eind 2018 (4200 leden) licht 
gestegen en bedroeg per 31 december 2019 -> 4270 leden. 
 
 
 
  


