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

 leden:   Ellen Hameleers, Lizette Nieste, Ralf Overmans, Anita Roks, Skip Veugen,  
     Bianca Vorstermans, Denise Willems en Peter Wintjens 

  
COVID-19: woord namens 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. Ook in het verenigingsjaar 
2021 werden we nog steeds geconfronteerd met deze pandemie en moesten we met pijn in ons 
hart noodgedwongen wederom activiteiten annuleren. Het waren moeilijke tijden voor een ieder, 
die ten tijden van schrijven van dit jaarverslag hopelijk voorgoed achter ons gaan liggen zodat we 
weer terug kunnen naar het normale leven, daar waar we met zijn allen zo hard aan toe zijn. 
Als voorzitter hoop ik dan ook dat we weer een normaal verenigingsjaar tegemoet gaan waarin we 
voor onze leden weer die activiteiten kunnen aanbieden die jullie van ons gewent zijn.  
Ik wens een ieder het beste toe, blijf gezond en op zijn Maastrichts gezegd “Veer mage weer”. 
 
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 2021 hebben plaats-
gevonden. Het getal tussen haakjes geeft het aantal personen aan, dat aan de activiteit heeft 
deelgenomen.  
 

 Online Barrie Bingo Show (203) 
 Online voorjaarsbingo (135) 
 Online kerstbingo (162) 
 MVV Seizoenkaarten actie 2021/2022 (17) 
 Kaartverkoop Theatervoorstelling Geruik Vleis (87) 
 Boekacties: 

o Jaarboek Maastricht (10) 
o Stilte van de stad (5) 
o Kookboeken 

 Appeltaart (4) 
 Dessert (11) 
 Soep (15) 
 Stoven (8) 
 Heerlijk simpel (18) 
 Weekendlunch (30) 

  
 



 

 
 
 
 
 
 
Daarnaast biedt PVA haar leden diverse kaartverkopen en zgn. kortingsactiviteiten aan zoals: 
 GAIA Zoo (rechtstreekse verkoop via link op PVA website) 
 Kinderstad Heerlen (53) 
 Mondo Verde (129) 
 Mosaqua zwemmen (15) 
 Plopsaland 

o De Panne (14) 
o Coo (3) 
o Indoor Hasselt (19) 

 Thermae 2000 (178) 
 De Valkenier (41) 
 Ledeninkoop 

 
 

SINTERKLAASFEEST 
Elk jaar organiseert de PVA, met hulp van veel vrijwilligers, namens het Maastricht UMC+ het 
Sinterklaasfeest voor de personeelsleden en hun gezin. In 2020 kon dit voor het eerst niet door 
gaan wegens de COVID-19 pandemie. Toen hadden we nog hoop dat 2021 weer als vanouds 
zou plaatsvinden… 
 
Helaas gooide corona ook dit jaar nog roet in het eten. Dus werd er een alternatief bedacht in de 
vorm van een walk-through. 
Naarmate de datum naderde bleek dat de walk-through geen haalbare optie meer was i.v.m. de 
oplopende cijfers en de bijhorende maatregelen. 
 
Last minute werd een “drive-through” uitgewerkt en is met man en macht achter de schermen 
gewerkt om dit te realiseren. En ondanks de korte voorbereidingsperiode is het de PVA-
bestuursleden met hulp van de vele vrijwilligers gelukt er een onvergetelijke dag van te maken 
voor de personeelsleden en hun gezin.  
Uiteraard werden de corona maatregelen goed in acht gehouden. Bij aankomst werden de 
kinderen vermaakt door de wegwijs- en fietspieten, de korte wachttijd in de auto ging zo wel heel 
snel voorbij. Bij binnenkomst mochten ze gelijk een heerlijke traktatie in ontvangt nemen, de 
snoepzakjes werden tot grote hilariteit van de kinderen de auto’s in gegooid, de mandarijntjes 
werden door de pieten met een knijpstok uitgereikt en ook de cadeautjes werden zo coronaproof 
mogelijk uitgereikt. Door ging het naar de ballonnenmeisjes die weer prachtige creaties gemaakt 
hadden van ballonnen, het was moeilijk  kiezen! 
En dan eindelijk was daar het moment met Sinterklaas en de Hoofdpiet …  zwaaien, een kort 
babbeltje en het in ontvangst nemen van de vele prachtige kleurplaten en tekeningen. 
Gezien de vele lovende reacties die we terplekke en achteraf per mail  hebben mogen ontvangen 
heeft iedereen genoten, even geen zorgen, even niet denken aan COVID-19, alleen maar blije 
gezichten!  
 
Nieuw dit jaar was dat men de kinderen zelf actief moest aanmelden via een online formulier. Via 
diverse communicatiemiddelen is dit naar alle personeelsleden gecommuniceerd, in totaal 
werden 775 kinderen aangemeld. 
 
 
LEDENAANTAL 
Het ledenaantal van de personeelsvereniging is ten opzichte van eind 2020 (4161 leden) licht 
gedaald en bedroeg per 31 december 2021 -> 3980 leden. 
 
 
  


