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BESTUURSSAMENSTELLING 
De bestuurssamenstelling is als volgt: 
voorzitter   Adrie Luijten 
vice-voorzitter  Jan Ubachs 
penningmeester Peter Coolen 
secretaris   Maddy Ubachs (tot 31-12-2020)  

 leden:   Ellen Hameleers, Margot Jansen (tot 01-11-2020), Heidi Motzheim,  
     Lizette Nieste, Ralf Overmans, Bianca Vorstermans, Denise Willems en Peter 
     Wintjens 

  
 
 

COVID-19 GEZIEN DOOR DE VOORZITTER: 
Als vereniging, maar ook als medewerker van het Maastricht UMC+, werden we vanaf begin 2020 
geconfronteerd met een onwerkelijke situatie, de COVID-19 pandemie. Van het ene op andere 
moment werd ons leven beheerst door een wereldwijd oprukkend virus. Activiteiten van onze 
vereniging moesten noodgedwongen worden geannuleerd, medewerkers in de zorg kwamen 
handen te kort, thuiswerken werd de norm, etc. In het ergste geval hebben velen van ons een 
dierbare verloren aan dit virus, een familielid, een vriend, een collega of een buurtgenoot. Moeilijke 
tijden voor een ieder die hopelijk ten tijden van schrijven van dit jaarverslag langzaam achter ons 
gaan liggen en we weer terug kunnen naar het normale leven, daar waar we met zijn allen zo hard 
aan toe zijn. 
Als voorzitter wens ik dan ook een ieder het beste toe, HAW PIN en blijf gezond. 
 
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. 
 
 
ACTIVITEITEN 
Hieronder volgt een overzicht van de PVA-activiteiten, zoals deze in 2020 hebben plaats-
gevonden. Het getal tussen haakjes geeft het aantal personen aan, dat aan de activiteit heeft 
deelgenomen.  

  
- 25 t/m 31 januari 2020 Skireis Längenfeld Sölden-Hochsölden (45) 
- Speurtocht (275 ) 
- Foto wedstrijd (zomer: 42 ingezonden foto’s / kerst: 28 ingezonden foto’s) 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

Daarnaast biedt PVA haar leden diverse kaartverkopen en zgn. kortingsactiviteiten aan zoals: 
- GAIA Zoo (rechtstreekse verkoop via link op PVA website) 
- Kinderstad Heerlen (95) 
- Mondo Verde (15) 
- Mosaqua zwemmen (4) 
- Plopsaland 

- De Panne (5) 
- Coo (2 ) 
- Indoor Hasselt (3) 

- Thermae 2000 (202) 
- De Valkenier (96) 
- Ledeninkoop 
 

 
LEDENAANTAL 
Het ledenaantal van de personeelsvereniging is ten opzichte van eind 2019 (4270 leden) licht 
gedaald en bedroeg per 31 december 2020 -> 4161 leden. 
 
 
  


