
ALGEMENE LEDENVERGADERING – 23 mei 2013 
 

1. Opening 
De vice-voorzitter opent de vergadering en heet naast de aanwezige bestuursleden  
(I. Cober, P. Coolen, H. Motzheim, E. Kennes, A. Luijten, J. Ubachs, D. Willems)  
Mw. G.  Roomans en dhr. D. Schmitz welkom. Verder zijn geen pva-leden aanwezig. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Bespreking verslag algemene ledenvergadering 10 mei 2012. 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 

3. Ingekomen stukken/mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken, deze worden afgehandeld in de maandelijkse pva-
bestuursvergaderingen.  
 

4. Financieel jaarverslag en verslag van de kascommissie 
P. Coolen, penningmeester, brengt verslag uit over het financieel jaarverslag 2012.  

 In verband met het jubileumjaar heeft de PVA meer kosten gehad dan 
gewoonlijk, bij veel activiteiten heeft de PVA een extraatje toegevoegd. 
Daarnaast is er een 3-daags mini-preuvenemint georganiseerd voor alle pva-
leden.  

 De opbrengsten van de contributie is licht gestegen 
 De penningmeester en de  kascontrolecommissie (bestaande uit dhr. L. 

Habets en dhr. P. Pittie  hebben in 2 sessies het financieel jaarverslag 
doorgenomen en aansluitend is décharge verleend.  

Het financieel jaarverslag 2012 wordt door de vergadering goedgekeurd. 
 

5. Jaarverslag van de secretaris 
Het PVA jaarverslag 2012 van de secretaris Mw. M. Ubachs wordt doorgenomen en 
akkoord bevonden. De voorzitter geeft een korte toelichting: 

 2012 was een bijzonder jaar i.v.m. het 40-jarig jubileum van de PVA 
 Er is een infozuil op niveau 4 geplaatst 
 Een aantal activiteiten worden toegelicht 
 Het aantal leden is t.o.v. 2011 (3898 leden) licht gestegen in 2012 (3922 

leden) 
 

6. Verkiezing nieuwe kascommissie 
Er zal t.z.t. een nieuwe kascontrolecommissie ter controle van het financieel 
jaarverslag 2013 samengesteld worden 

 
7. Samenstelling bestuur 

In 2012 is dhr. M. Klever afgetreden als bestuurslid.  
 

8. Rondvraag en sluiting 
- Mw. G. Roomans informeert of er een leidraad is voor annulering van activiteiten 

en restitutie van de inschrjifkosten.  Als stelregel hanteert de pva inschrijven = 
betalen. In onvoorziene omstandigheden neemt het Dagelijks Bestuur een besluit. 

- Dhr. D. Schmitz wenst de PVA ook het komende jaar succes en dankt de 
bestuursleden voor hun inzet van het afgelopen jaar. 

 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 


