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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, Pie Esten, Margot Jansen, Ellen Kennes, Heidi Motzheim, 
    Lizette Nieste, Ton van Nunspeet, Bianca Vorstermans en Denise Willems. 
In de algemene ledenvergadering van 22 mei zijn Margot Jansen, Lizette Nieste en Bianca 
Vorstermans officieel benoemd als nieuw bestuurslid en is Skip Veugen in verband met het 
aanvaarden van een nieuwe baan buiten het azM afgetreden als bestuurslid. 

 
 

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, via de PVA-website, 
alsmede via de PVA-infozuil op terras niveau 4. Verder verzorgt het Servicebureau de verkoop 
van kaarten voor individuele activiteiten zoals Thermae, Kinderstad, Mosaqua zwemmen, etc. 
 
 
VERNIEUWING PVA-WEBSITE 
De vernieuwde PVA-site is officieel per 15 januari 2014 gelanceerd (www.pva.mumc.nl).  
In navolging hierop heeft het PVA-bestuur als volgende doelstelling de inschrijving voor PVA-
activiteiten digitaal te laten verlopen. In dit kader heeft er voor de aanmelding van Dagje 
Amsterdam een pilot plaatsgevonden. Uit deze pilot is gebleken dat het digitale aanmeldings-
systeem nog nader uitgewerkt en verfijnd dient te worden. Dit heeft volop de aandacht van het 
werkgroepje communicatie. 
 

 
ACTIVITEITEN 
Hieronder volgt een overzicht van PVA-activiteiten, zoals deze in 2014 hebben plaatsgevonden. 
Het getal tussen haakjes geeft het aantal personen aan, dat aan de activiteit heeft deelgenomen.  
- Skireis Krimml 18 t/m 25 januari (48) 
- Speurtocht 21 februari (180) 
- Après ski party 20 maart (+ 150) 
- Kienen Pasen 11 april (+ 190) 
- 80’s Forever Party 3 mei (58) 
- Voorjaarsreis Rome 2 t/m 5 mei (97) 
- Dagje Amsterdam 24 mei (179)) 
- Pop on Top 24 mei (127) 

  



	

	

 
 
 
 
 
 
 

- Dagtocht Den Haag/Scheveningen 6 september (138) 
- K3-show Antwerpen 27 september (201) 
- Wijnproeverij 2 oktober (53) 
- Musical Mestreechs Volleks Tejater “Puun m’ch prij” 25 oktober (199) 
- Parijsreis 7 t/m 9 en 21 t/m 23 november (417) 
- Sinterklaasmiddag 29 november ( in totaal 1378 kinderen: 673 meisjes/711 jongens) 
- Kienen Kerst 12 december (+ 300) 
- 90’s Forever Party 6 december (402) 
- Kerstshoppen Essen 13 december (273) 

 
 

Daarnaast biedt PVA haar leden de zgn. “kortings”activiteiten aan zoals: 
 GAIA Zoo 
 Kinderstad Heerlen (619) 
 Lentebeurs 
 Magisch Maastricht (97) 
 MJazz Festival 
 MVV seizoenkaarten (43) 
 Mondo Verde (85) 
 Mosaqua zwemmen (261) 
 Pisart Festival 
 Plopsaland 

- De Panne (81) 
- Coo (39) 
- Indoor Hasselt (124) 

 Sportdomein (85) 
 Sportkaart UM (16) 
 Tennislessen 
 Thermae 2000 (165) 
 Toverland 
 Visclub (13) 
 Wintercircus Maastricht 
 Ledeninkoop 

 
 

LEDENAANTAL 
Het ledenaantal van de personeelsvereniging is ten opzichte van eind 2013 (4032 leden) licht 
gestegen en bedroeg per 31 december 2014 -> 4057. 
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