
 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING PVA  – 12 MEI 2016 

Aanwezig:   

PVA bestuur:   P. Coolen,   A. Luijten, H. Motzheim, L. Niesten,  T. van Nunspeet, J. Ubachs, M. Ubachs 
en  B. Vorstermans. 

PVA-leden :  E. van de Essen, E. Kulmer 

Afmeldingen PVA bestuur:  I. Cober, P. Esten, M. Jansen, E. Kennes en D. Willems 

1. Opening 
A . Luijten,  voorzitter,  opent om 17.00 uur de vergadering en heet naast de aanwezige 
bestuursleden de dames Van de Essen en Kulmer welkom.  De leden van de 
kascontrolecommissie 2015 (Mw. Amory en Mw. Theunissen ) zijn helaas verhinderd.  
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Bespreking verslag algemene ledenvergadering d.d. 21 mei 2015 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en is op de PVA-website na te lezen. 

 
3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

4. Financieel jaarverslag en verslag van de kascommissie 
P. Coolen, penningmeester, brengt financieel verslag uit over het boekjaar . De 
kascontrolecommissie bestond uit  Mw. Amory (analiste Klinische Genetica) en Mw. 
Theunissen (financial controller RVE GGZ-KNW).  N.a.v. de controle zijn er enkele correcties 
doorgevoerd. Tevens waren er enkele vragen inzake verschillen in opbrengsten en kosten 
van diverse kaartverkopen. De oorzaak hiervan is gelegen dat kaarten in een ander boekjaar 
worden besteld en betaald en in een ander boekjaar worden doorverkocht. De kascontrole 
commissie stelt voor de voorraad kaarten van het Servicebureau op te nemen in de balans. 
Het Dagelijks Bestuur van de PVA zal zich hierover beraden of en hoe dit te implementeren 
is. De voorzitter licht toe dat er 2 x per jaar een kascontrole bij het Servicebureau plaatsvindt. 
De kascontrole commissie heeft decharge verleend, de verklaring wordt getoond aan de 
aanwezige leden. 



 
5. Jaarverslag van de secretaris 

M. Ubachs, secretaris, geeft een toelichting op het jaarverslag 
• Er zijn een aantal nieuwe activiteiten toegevoegd aan het programma zoals een 

whisky proeverij, een bierproeverij en een bezoek aan de autobeurs in Frankfurt.  De 
proeverijen waren goed bezocht  en zijn voor 2016 opnieuw ingepland. 

• In november heeft de PVA, in overleg met de Raad van Bestuur, middels een ludieke 
verkoopactie de overtollige sinterklaascadeaus verkocht. De opbrengst hiervan is aan 
twee goede doelen geschonken.  

• In 2015 zijn diverse activiteiten middels een online inschrijfsysteem  verlopen, dit 
blijkt zeer succesvol en efficiënt te werken. Voortaan zullen voor zover mogelijk alle 
activiteiten middels digital inschrijven aangeboden worden.  

• i.v.m.de terreuraanslagen in Parijs is de Parijsreis van november 2015 na 
weloverwogen overleg verplaatst naar maart 2016. De deelnemers hadden de keuze 
om de reis te verplaatsen danwel het inschrijfgeld retour te ontvangen. Helaas 
konden in maart niet alle verplichte kamers afgenomen worden, reden waarom de 
resterende af te nemen kamers naar november 2016 verplaats zijn. Aan dit aantal is 
inmiddels ruim voldaan.  

• Het aantal leden is wederom licht gestegen van 4.057 naar 4.149 
 

6. Rondvraag en sluiting 
• Mw. van de Essen bedankt de aanwezige bestuursleden voor hun inzet. Zij heeft 

deelgenomen aan de skireis,  het weekend London en de speurtocht. Indien nodig wil 
zij graag als medewerker achter de schermen een helpende hand bieden, 
bijvoorbeeld bij het tellen van aanwezige deelnemers bij dagtochten.  

• Mw. Kulmer informeert of er korting cq. kaartverkoop voor het Geusseltbad is.   
J. Ubachs is hierover nog in overleg met het Geusseltbad en hoopt hier snel 
uitsluitsel over te kunnen geven. 

• Mw. van de Essen en Mw. Kulmer stellen voor in plaats van de jaarlijkse dagtocht 
Amsterdam een keer een bezoek te brengen aan bijv. Utrecht of Rotterdam. Dit zal in 
t.z.t. in de bestuursvergaderingen besproken worden. 

• Mw. Kulmer informeert naar de mogelijkheden van een 1-persoonskamer bij de 
skireis, dit staat nl. nooit op de flyer vermeld. P. Coolen meldt dat dit niet altijd 
mogelijk is en derhalve niet standaard vermeld wordt. Men kan wel altijd bij P. 
Coolen navraag doen hiernaar. 
 

 Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 17.30 uur door de voorzitter 
gesloten. Hij dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. 


