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BESTUURSSAMENSTELLING 
In 2010 is volgens rooster Maria Munnix afgetreden; zij heeft zich na 16 jaar bestuurs-
lidmaatschap niet opnieuw herkiesbaar gesteld.  
 
De bestuurssamenstelling is als volgt: 
voorzitter   Adrie Luyten 
vice-voorzitter Jan Ubachs 
penningmeester Peter Coolen 
secretaris   Maddy Ubachs  
leden:  Pie Esten, Ellen Kennes, Carla Meesters, Maria Munnix (t/m 20 mei 2010), 

Ton van Nunspeet en Denise Willems. 
In 2010 is de werving voor nieuwe bestuursleden gestart, welke heeft geleid tot benoeming 
van Irma Cober, Heidi Motzheim en Mitch Klever. De benoeming van deze bestuursleden zal 
in de algemene ledenvergadering van 2011 formeel bekrachtigd worden. 
 
 
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. 
 
 
SECRETARIËLE ONDERSTEUNING 
Het secretariaat van de vereniging wordt verzorgd door het Servicebureau van het Facilitair 
Bedrijf. Leden kunnen hier terecht voor informatie over activiteiten alsmede de inschrijving 
hiervoor. Alle activiteiten worden gepubliceerd via een aparte PVA-flyer, alsmede via de PVA-
website. Verder verzorgt het Servicebureau de verkoop van kaarten voor individuele 
activiteiten zoals Thermae, Kinderstad, Mondo Verde etc. 
 
 
ACTIVITEITEN 
Hieronder volgt een overzicht van PVA-activiteiten, zoals deze in 2010 hebben plaats-
gevonden. Het getal tussen haakjes geeft het aantal personen aan, dat aan de activiteit heeft 
deelgenomen.  
- Skimidweek Hippach 16 t/m 22 januari (47) 
- Lachende Köln Arena 5 februari (45) 
- LVK Finale Thorn 5 februari (50) 
- Après ski party 11 maart (100) 
- Tennistoernooi 13 maart (38) 
- Mysterieuze Dropping 26 maart (150) 
- Kienen voorjaar 9 april (150) 
- Dagje Amsterdam 15 mei (256) 
- Dagtrip Blankenberge 12 juni (92) 
- Dagtocht Lille 4 september (96) 
- Parijsreis 19 t/m 21 november (309) 
- Sinterklaasmiddag 27 november  
- Kerstshoppen Antwerpen 11 december (328) 
- Kienen najaar 17 december (140) 



 
Ook zijn er in 2010 een aantal (nieuwe) activiteiten geïnitieerd, die helaas vanwege de te 
geringe belangstelling geen doorgang hebben kunnen vinden zoals b.v. Weiberfassnacht, 
Paasgezinsactiviteit, Voorjaarsreis Leipzig-Dresden-Gera en 70/80-party. 
 
Daarnaast biedt PVA haar leden de zgn. “kortings”activiteiten aan zoals: 
 De Efteling 
 Duinrell  
 Kinderstad Heerlen 
 Lentebeurs 
 MVV seizoenkaarten (63) 
 Mondo Verde 
 Mosaqua zwemmen 
 Moviepark Germany 
 Plopsaland 

- De Panne 
- Coo 
- Indoor Hasselt 

 Pretpark De Valkenier 
 Snowworld 
 Sportdomein 
 Sportkaart UM 
 Tennislessen 
 Thermae 2000 
 Toverland 
 Ledeninkoop 
 
 
LEDENAANTAL 
Het ledenaantal van de personeelsvereniging is ten opzichte van eind 2009 (3940 leden) licht 
afgenomen en bedroeg per 31 december 2010 -> 3832. 
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