
 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING PVA  – 18 mei 2017 

Aanwezig:   

PVA bestuur:   I. Cober, P. Coolen,  P. Esten,  M. Jansen, E. Kennes,  A. Luijten,  L. Niesten,  T. van 
Nunspeet, J. Ubachs, M. Ubachs en  B. Vorstermans. 

PVA-leden :  geen PVA leden aanwezig 

Afmeldingen PVA bestuur:  H. Motzheim  

1. Opening 
A . Luijten,  voorzitter,  opent om 17:00 uur  de vergadering en heet de aanwezige 
bestuursleden  welkom.  De leden van de kascontrolecommissie 2016 (D. Schols en P. 
Mullenders) zijn helaas verhinderd.  
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Bespreking verslag algemene ledenvergadering d.d. 12 mei 2016. 
Toevoeging aan het verslag van 12 mei 2016: Herkozen  zijn Irma Cober en Heidi Motzheim. 
Ze staan dit jaar op de nominatie voor aftreding c.q. herverkiezing. Het verslag wordt 
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. Schols (secretaresse staf Kindergeneeskunde) en 
dhr. P. Mullenders (financieel consult F& I).  N.a.v. de controle zijn er enkele opmerkingen 
gemaakt die geleid hebben tot een correctie. Verder werd aangegeven dat de administratie 
er zeer verzorgd uitzag. Compliment voor de penningmeester. 

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 

• Het digitaal inschrijven is gecontinueerd en uitgebreid.  
• De nieuwe opzet van de bier – en whisky proeverijen waren zeer succesvol. 
• Wederom was de belangstelling voor de activiteiten Kienen, Dropping en Apres-ski 

party overweldigend. 
• De Parijsreis en de Londenreis zullen om het jaar gaan plaatsvinden.  
• In 2016 waren er twee voorjaarsreizen, dit was een uitzondering. Het beleid is één 

voorjaarsreis per jaar.  
• Het aantal leden is wederom licht gestegen van 4.149 naar 4.206. 

 
6. Mutaties bestuursleden 

A. Luijten bedankt P. Esten, E. Kennes en T. van Nunspeet voor hun inzet en betrokkenheid 
als bestuurslid van de PVA en heet R. Overmans en E. Hameleers welkom. Na de 
zomervakantie zal er op gepaste wijze afscheid van de aftredende bestuursleden worden 
genomen.  

 
7. Rondvraag en sluiting 

• P. Esten geeft aan dat dagtochten altijd door kunnen gaan ongeacht hoeveel 
deelnemers zich hebben aangemeld. De voorzitter geeft nog eens duidelijk aan dat 
dit inderdaad het beleid binnen de vereniging is. 
 

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. 
 


