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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,  Ellen Hameleers, Margot Jansen, Heidi Motzheim,  
     Lizette Nieste, Ralf Overmans, Bianca Vorstermans en Denise Willems. 

P. Coolen, M. Ubachs en D. Willems zijn voor een periode van 4 jaar herkozen tijdens de 
algemene ledenvergadering van 17 mei 2018. 

 
 

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 en via de PVA-website. Daarnaast 
worden PVA-leden die hun emailadres beschikbaar hebben gesteld, per mail geïnformeerd over 
alle nieuwe gepubliceerde PVA-activiteiten, -acties e.d.  
Verder verzorgt het Servicebureau de verkoop van kaarten voor individuele activiteiten zoals 
Thermae, Kinderstad, Mosaqua zwemmen, etc. 
 
AVG 
Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe AVG wet (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) van toepassing. Dit betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde 
privacywetgeving geldt. In het kader van deze wetgeving heeft de PVA een privacy protocol 
opgesteld. De PVA hecht veel waarde aan deze nieuwe privacy regels en zal zorgvuldig met de 
diverse data van haar leden omgaan. 
 
ACTIVITEITEN 
Hieronder volgt een overzicht van de PVA-activiteiten, zoals deze in 2018 hebben plaats-
gevonden. Het getal tussen haakjes geeft het aantal personen aan, dat aan de activiteit heeft 
deelgenomen.  

  
- Skimidweek Zell am Ziller (42) 
- Whisky proeverij (27) 
- Speurtocht (279) 
- Paaskienen (200) 
- Voorjaarsreis Valencia (60) 
- Dagtocht Delft (172) 
- Bierproeverij (37) 
- Dagtocht Oostende  (171) 
- Oktoberfest (140) 
- Mestreechs Volleks Tejater: Lommele Lies (138) 
- Musical All Stars (52) 
- Wijnproeverij Sauter Wijnkelders (40) 
- Parijs (249) 
- Kerstkienen  (260) 
- Kerstmarkt Antwerpen (237) 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

Daarnaast biedt PVA haar leden zgn. kortingsactiviteiten aan zoals: 
- 90’s Forever Party Outdoor (rechtstreekse verkoop via link op PVA website) 
- Pop on Top (rechtstreekse verkoop via link op PVA website) 
- GAIA Zoo (rechtstreekse verkoop via link op PVA website) 
- Kinderstad Heerlen (228) 
- Magisch Maastricht (45) 
- MVV seizoenkaarten (54) 
- Mondo Verde (92) 
- Mosaqua zwemmen (167) 
- Plopsaland 

- De Panne (7) 
- Coo (22 ) 
- Indoor Hasselt (36) 

- Thermae 2000 (143) 
- De Valkenier (174) 
- Ledeninkoop 
 

 
LEDENAANTAL 
Het ledenaantal van de personeelsvereniging is ten opzichte van eind 2017 (4103 leden) 
gestegen en bedroeg per 31 december 2018 -> 4200 leden. 
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