
 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING PVA  – 17 mei 2018 

Aanwezig:   

PVA bestuur:   I. Cober, P. Coolen,  E. Hameleers, M. Jansen,   A. Luijten,  H. Motzheim, L. Niesten,  R. 
Overmans, J. Ubachs,  B. Vorstermans, D. Willems. 

PVA-leden :  T. van Nunspeet, M. Rouflart 

Afmeldingen PVA bestuur:   M. Ubachs  

1. Opening 
A . Luijten,  voorzitter,  opent om 17:00 uur  de vergadering en heet de aanwezige bestuurs- 
en PVA-leden  welkom.  Aan de agenda wordt een klacht van M. Rouflart toegevoegd.   
De voorzitter vraagt een moment stil te staan bij het overlijden van dhr. Herman van der 
Kleij,  hij is korte tijd voorzitter van de PVA geweest  en werd opgevolgd door dhr. Min 
Jacobs.  
 

2. Bespreking verslag algemene ledenvergadering d.d. 18 mei 2017 
H. Motzheim vraagt naar het beleid inzake het aantal deelnemers bij busreizen: in het verslag 
van de ledenvergadering 2017 staat  dat busreizen altijd doorgaan ongeacht het aantal 
deelnemers.  Dit is tegenstrijdig met wat onlangs tijdens een bestuursvergadering is 
afgesproken nl. dat er rekening  dient worden gehouden met het aantal inschrijvingen en het 
tijdig aanpassen van de buscapaciteit waardoor de inschrijving voor dagtochten eerder 
gesloten kan worden dan de eindtermijn en er deelnemers niet mee kunnen.  Zal tijdens 
bestuursvergadering nogmaals besproken worden. 

 
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  de heren Patrick Mullenders en Patrick Baggen. N.a.v. de 
controle zijn er enkele opmerkingen gemaakt die geleid hebben tot een correctie. Het aantal 
leden is licht gedaald hetgeen zich ook aftekent in licht verminderde inkomsten. 



De kascontrole commissie heeft decharge verleend, de verklaring wordt getoond aan de 
aanwezige leden. 

 
 
 

5. Jaarverslag van de secretaris 
P. Coolen geeft namens M. Ubachs (secretaris)  een korte toelichting op het jaarverslag 

• Het ledenaantal is licht gedaald 
• Het Facilitair Bedrijf heeft de PVA toestemming gegeven om de milieuhal voor 

meerdere activiteiten te gebruiken. De eerstvolgende activiteit die hier gepland 
wordt is het Oktoberfeest .  Daarnaast wordt gedacht aan bijvoorbeeld een 
carnavalstreffen en een “PVA luidt de zomer in“ party 
 

6. Contributie 
Vorig jaar is reeds aangekondigd dat de contributie voor externe leden verhoogd zou worden 
naar € 1,- per maand, helaas is dit niet gedocumenteerd geworden, vandaar dat dit punt nu 
opnieuw geagendeerd is en vastgelegd wordt.  Argumentatie voor deze verhoging zijn onder 
meer de verhoogde kosten voor bankmutaties. 
 

7. AVG 
Met ingang van 25 mei 2018 treedt deze nieuwe wet in werking. De PVA gaat al vertrouwelijk 
om met alle persoonsgegevens maar gezien de nieuwe wetgeving zal dit punt de komende 
tijd maandelijks geagendeerd worden en waar nodig worden onze richtlijnen aangepast of 
actie ondernomen. Een nieuw privacy protocol  wordt binnenkort op de PVA website 
geplaatst. 
 

8. Mutaties bestuursleden 
P. Coolen, M. Ubachs en D. Willems worden voor een periode van 4 jaar herbenoemd. 

 
9. Rondvraag en sluiting 

• M. Rouflart heeft een klacht inzake de afhandeling van haar reserveplaats voor de 
Valencia reis.  Omdat de PVA niet over de up to date contactgegevens beschikte is de 
vrijgekomen reis niet rechtstreeks aan Mw. Rouflart aangeboden maar bij een 
eerdere reisgenoot van haar. Deze vermeldde dat er geen interesse zou zijn in de reis 
terwijl Mw. Rouflart wel mee had willen gaan. Gevraagd wordt hoe dit in de 
toekomst voorkomen kan worden.  Het PVA bestuur betreurt dit en vraagt voortaan 
alles per mail aan te vragen zodat aanvragen goed gedocumenteerd zijn en het 
bestuur over alle correcte contactgegevens beschikt 

• T. Van Nunspeet informeert naar de stand van zaken omtrent de PVA infozuil. 
Momenteel functioneert de zuil niet naar behoren en loopt herhaaldelijk vast. Een 
medewerker van de ICT zal de zuil opschonen. Gezien de hoge aanschafkosten en het 
niet voldoen aan de opzet zal een en ander teruggekoppeld worden aan de ICT. 
Daarnaast wordt voorgesteld een digitale brievenbus op de PVA website beschikbaar 
te stellen. 



•  I. Cober meldt dat de bierproeverij 2018 plaats zal vinden bij de Hoppy Brothers incl. 
een rondleiding door de bierproeverij, de flyer volgt z.s.m. 
 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 17.45 uur door de voorzitter 
gesloten. Hij dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. 
 


