
 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING PVA  – 21 MEI 2015 

 

Aanwezig:   

PVA bestuur:   P. Coolen, I. Cober,  M. Jansen,  H. Motzheim, L. Niesten,  T. van Nunspeet, J. Ubachs, 
  M. Ubachs, B. Vorstermans,  D. Willems. E. Kennes en P. Esten hebben zich afgemeld. 

PVA-leden :  M. Scheffer 

Kascontrole commissie: D. Schmitz en K. Theunissen 

1. Opening 
A . Luijten,  voorzitter,  opent de vergadering en heet naast de aanwezige bestuursleden de 
heer D. Schmitz en de dames K. Theunissen en M. Scheffer welkom.  
Afmeldingen: E. Kennes en P. Esten (bestuursleden),  E. Jahae, mw. T. Teheux-Rooyen 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Bespreking verslag algemene ledenvergadering d.d. 22 mei 2014 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

 
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 dhr D. Schmitz en mw. K. Theunissen. 

• Inzake hun vraag over de achterstallige inning voor de bridgeclub wordt gemeld dat 
er inmiddels schriftelijke richtlijnen hierover zijn opgesteld en doorgestuurd naar de 
bridgeclub organisatie. De betalingsachterstand is door de bridgeclub voldaan. 
Voortaan zullen de afdrachten halfjaarlijks plaatsvinden, vóór 31 juli (1e halfjaar) en 
vóór 31 januari (2e halfjaar) van elk jaar. 



• Inzake de vraagstelling over de inschaling voor secretariële ondersteuning  bij het 
Servicebureau Facilitair Bedrijf meldt A. Luijten dat dit verder besproken zal worden 
in de evaluatie met het Facilitair Bedrijf. 
 

De kascontrole commissie heeft decharge verleend. De voorzitter bedankt beide leden voor 
hun deelname aan de kascontrolecommissie. 
 

5. Jaarverslag van de secretaris 
M. Ubachs, secretaris, geeft een toelichting op het jaarverslag 

• Na de succesvolle lancering van de PVA website in 2013 wordt er nog volop gewerkt 
aan de mogelijkheid voor digitaal inschrijven. In 2014 heeft er éénmalig een proef 
plaatsgevonden met ditgitaal inschrijven voor de dagtocht Amsterdam. De resultaten 
en knelpunten  worden verder uitgewerkt. 

•   I.v.m. kostenbesparing is de PVA voornemens  in de nabije toekomst alleen nog 
digitaal de flyers te verspreiden. Momenteel kunnen pva-leden bij inschrijving van 
een activiteit aangeven of men aan een mailingslist toegevoegd wenst te worden. 
Bewaakt zal worden dat ook alle externe leden van PVA-informatie voorzien zullen 
blijven. 

• Enkele zeer succesvolle activiteiten van 2014 waren o.a. de K3 musical, de 
Maastrichtse musical  Puun m'ch, prij, de jaarlijkse Parijsreis en de jaarlijkse 
speurtocht. De extra aandacht bij de inkoop van prijzen door de bestuursleden I. 
Cober en H. Motzheim  heeft geresulteerd in een aanzienlijke toename van 
deelnemers bij de kienavonden. 

• De voorzitter spreekt een woord van dank uit voor de medewerkers achter de 
schermen. Hun hulp is van onschatbare waarde bij o.a. het Sinterklaasfeest, de 
dropping en de après-ski party. Jaarlijks vindt er een gezellige samenkomst met BBQ 
plaats als dank voor hun inzet. 

 
6. Rondvraag en sluiting 

• M. Scheffer informeert naar de mogelijkheden voor het doorsturen van flyers naar 
het thuisadres van langdurig zieken -> de verantwoording hiervoor ligt bij de directe 
leidinggevende aangezien de PVA hier geen inzage in heeft. 

• D. Schmitz vraagt of medewerkers t.b.v. de aan te leggen distributielijst zowel privé – 
en werkmailadres kunnen invullen op de flyers -> nee, er wordt slechts één mailadres 
per medewerkers gebruikt i.v.m. overbelasting van de servers. 

• J. Ubachs meldt dat in de toekomst wellicht een PVA app voor smartphones 
ontwikkelt kan worden, een en ander afhankelijk van het kostenplaatje. 

• D. Schmitz bedankt de bestuursleden voor hun inzet 
• M. Ubachs  is dit jaar 25 jaar actief als PVA-bestuurslid en ontvangt namens het 

bestuur een bloemetje. 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 17.00 uur door de voorzitter gesloten. Hij 
dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. 


