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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. 
Irma Cober en Heidi Motzheim stonden dit jaar op de nominatie voor aftreding c.q. 
herverkiezing en zijn in de algemene ledenvergadering van 12 mei herkozen. 
In verband met zijn pensionering heeft Ton van Nunspeet op 7 november zijn laatste 
bestuursvergadering bijgewoond. Op 8 november heeft het PVA-bestuur op gepaste wijze 
afscheid van hem genomen. In de algemene ledenvergadering van 18 mei 2017 zal zijn formele 
aftreding plaatsvinden. 

 
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 2016 dusdanig verder uitgebouwd, dat voor vrijwel alle activiteiten 
digitale inschrijving van kracht is.  
PVA-leden die hun emailadres beschikbaar hebben gesteld, krijgen per email meteen bericht 
over alle nieuwe gepubliceerde PVA-activiteiten, -acties e.d. Voor degenen die niet over een 
emailadres beschikken, bestaat nog altijd de mogelijkheid tot digitaal of analoog inschrijven bij 
het Servicebureau Facilitair Bedrijf. 
 
ACTIVITEITEN 
Voor het eerst in de PVA-“kienhistorie” was de opkomst van het Kerstkienen op 9 december 
dermate groot (350 deelnemers) dat de verkoop van het maximum aantal kaarten was bereikt 
als gevolg waarvan het PVA-bestuur een aantal belangstellenden heeft moeten teleurstellen. 
 
Hieronder volgt een overzicht van de PVA-activiteiten, zoals deze in 2016 hebben plaats-
gevonden. Het getal tussen haakjes geeft het aantal personen aan, dat aan de activiteit heeft 
deelgenomen.  
- Afscheidsconcert K3 23 januari (396) 
- Skimidweek Holzgau 23 t/m 29 januari (48) 
- Whisky-proeverij 12 februari (34) 
- Après ski party 18 februari (+ 100) 
- Theatervoorstelling Bomans 6 maart (kaartverkoop rechtstreeks via Parkstad TheaterHeerlen) 
- Parijs 11 t/m 13 maart (181) 
- Kienen Pasen 18 maart (+ 280) 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

- Speurtocht thema De Tempeliers 24 maart (250) 
- Musical De Geis vaan Mestreech, 29 april (150) 
- Voorjaarsreis Krakau 5 t/m 9 mei (55) 
- Voorjaarsreis Praag 20 t/m 24 mei (86) 
- Dagje Amsterdam 28 mei (166) 
- Pop on Top 28 mei (inschrijving heeft rechtstreeks via link plaatsgevonden) 
- Bierproeverij 24 juni (66) 
- Dagtocht Den Haag/Scheveningen 3 september (110) 
- Musical Belle en het Beest 3 september (50) 
- Dagtocht Rhein im Flammen 17 september (99) 
- Wijnproeverij 21 oktober (48) 
- Musical Mestreechs Volleks Tejater Esof dn duvel d’rmèt späölt 28 oktober (150) 
- 90’s Forever party 5 november (698) 
- Parijs 18 t/m 20 november (115) 
- Sinterklaasmiddag 26 november (in totaal 1229 kinderen: 624 meisjes/605 jongens) 
- Kienen Kerst 9 december (350) 
- Kerstmarkt  Essen 10 december (177) 
- Champagneproeverij 14 december (14) 

 
Daarnaast biedt PVA haar leden zgn. kortingsactiviteiten aan zoals: 
- GAIA Zoo 
- Kinderstad Heerlen (271) 
- Magisch Maastricht (300) 
- MVV seizoenkaarten (57) 
- Mondo Verde (69) 
- Mosaqua zwemmen (215) 
- Pisart Festival 
- Plopsaland 
- De Panne (82) 
- Coo (29) 
- Indoor Hasselt (74) 

- Thermae 2000 (132) 
- Toverland 
- Visclub (11) 
- Ledeninkoop 

 
 

LEDENAANTAL 
Het ledenaantal van de personeelsvereniging is ten opzichte van eind 2015 (4.149 leden) licht 
gestegen en bedroeg per 31 december 2016 -> 4.206. 
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