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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. 
Er stonden dit jaar geen bestuursleden op de nominatie voor aftreding c.q. herverkiezing. 
In de algemene ledenvergadering werd even stil gestaan bij het 25-jarig PVA-bestuursjubileum 
van Maddy Ubachs. 

 
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, 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 in 2015 verder uitgebouwd waarmee ook de overgang naar het 
digitaal inschrijven voor activiteiten is uitgebreid.  
In dit kader hebben de externe leden een brief ontvangen waarin is aangegeven dat zij met 
ingang van 1 januari 2016 alle informatie over PVA-activiteiten, -acties en mededelingen per 
email zullen ontvangen. Hiertoe hebben zij aan PVA hun emailadres beschikbaar gesteld. Voor 
degenen die niet over een emailadres beschikken, bestaat nog altijd de mogelijkheid tot digitaal 
of analoog inschrijven bij het Servicebureau Facilitair Bedrijf. 
 
SINTERKLAAS 
Dinsdag 3 november 2015 heeft (met instemming van de Raad van Bestuur) op terras niveau 4 
een ludieke opruimactie plaatsgevonden van de overgebleven sinterklaascadeautjes van de 
afgelopen jaren. Het restant aan cadeautjes werd tegen een eenheidsprijs van € 5,00 per stuk 
verkocht. Deze succesvolle opruimactie heeft € 2.500,- opgebracht waarvan PVA € 1.250,- aan 
het goede doel Kinder Onderzoekfonds Limburg en € 1.250,- aan het Ronald McDonald huis 
heeft gedoneerd.  
 
ACTIVITEITEN 
Het PVA-bestuur heeft het weloverwogen besluit moeten nemen om de oorspronkelijk 
geplande Parijsreis van 20 t/m 22 november vanwege de terreuraanslagen op 13 november te 
annuleren. Voor het eerst in de PVA-historie heeft het PVA-bestuur zo’n besluit vanwege 
dergelijke trieste omstandigheden moeten nemen en hoopt dat dit ook de laatste keer zal zijn.  
Het PVA-bestuur heeft alle deelnemers de mogelijkheid gegeven tot restitutie c.q. deelname aan 
de Parijsreis in maart 2016. 
 

  



 

 
 
 
 
 
Hieronder volgt een overzicht van de PVA-activiteiten, zoals deze in 2015 hebben plaats-
gevonden. Het getal tussen haakjes geeft het aantal personen aan, dat aan de activiteit heeft 
deelgenomen.  
- Skireis Uttenheim 24 t/m 31 januari (48) 
- Whisky-proeverij 6 februari (22) 
- Après ski party 26 februari (+ 200) 
- Piraten speurtocht 13 maart (30 groepen, + 250) 
- Kienen Pasen 27 maart (+ 300) 
- Musical The Sound of Music 2 april (150) 
- Voorjaarsreis Barcelona 15 t/m 19 mei (86) 
- Dagje Amsterdam 30 mei (186) 
- Pop on Top 30 mei (inschrijving heeft rechtstreeks via link plaatsgevonden) 
- Bierproeverij 23 juli (21) 
- Dagtocht Blankenberge 5 september (119) 
- Autobeurs Frankfurt 25 september (38) 
- Najaarsreis Rüdesheim 2 t/m 4 oktober (47) 
- Wijnproeverij 16 oktober (61) 
- Weekend Londen 6 t/m 8 november (284) 
- 90’s Forever party 7 november (650) 
- Sinterklaasmiddag 28 november ( in totaal 1178 kinderen: 584 meisjes/594 jongens) 
- Musical Grease 2-3 december (177) 
- Kienen Kerst 11 december (+ 325) 
- Kerstmarkt Den Bosch 12 december (201) 

 
Daarnaast biedt PVA haar leden zgn. kortingsactiviteiten aan zoals: 
- GAIA Zoo 
- Kinderstad Heerlen (420) 
- Lentebeurs 
- Magisch Maastricht (139) 
- MVV seizoenkaarten (80) 
- Mondo Verde (44) 
- Mosaqua zwemmen (269) 
- Pisart Festival 
- Plopsaland 

- De Panne (68) 
- Coo (26) 
- Indoor Hasselt (94) 

- Tennislessen 
- Thermae 2000 (79) 
- Toverland 
- Visclub (3) 
- Wintercircus Maastricht  
- Ledeninkoop 

 
LEDENAANTAL 
Het ledenaantal van de personeelsvereniging is ten opzichte van eind 2014 (4.057 leden) licht 
gestegen en bedroeg per 31 december 2015 -> 4.149. 
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