
 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING PVA  – 23 mei 2019 

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-lid :  M. Jongen 

Afmeldingen PVA bestuur:   M. Ubachs  

1. Opening 
A . Luijten,  voorzitter,  opent om 17:00 uur  de vergadering en heet iedereen welkom, in het 
bijzonder pva-lid Mw. Jongen .  
 

2. Bespreking verslag algemene ledenvergadering d.d. 17-05-2018 
Het verslag is gepubliceerd op de PVA –website en wordt goedgekeurd. 

 
3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken, deze worden maandelijks in de bestuursvergaderingen 
besproken en afgehandeld. 
 

4. Financieel jaarverslag en verslag van de kascommissie 
P. Coolen, penningmeester, brengt kort verslag uit over het boekjaar . De 
kascontrolecommissie bestond uit  de heren L. Engbersen en  P. Baggen. N.a.v. de controle 
zijn er enkele aanbevelingen gedaan. Zo zal P. Coolen een kasboek in Excel aanleggen om de 
uitgaves per activiteit overzichtelijker te maken. Er zal nog een fysieke kastelling 
plaatsvinden.  De kascontrole commissie heeft decharge verleend, de verklaring wordt 
getoond aan de aanwezige leden. 
 

5. Benoeming kascontrole commissie 
L Engbersen zal volgend jaar wederom deel uitmaken van de commissie , J. Ubachs zal een 
opvolger voor P. Baggen werven. 

  



 
6. Jaarverslag van de secretaris 

H. Motzheim geeft een korte toelichting op het jaarverslag 2018, welke volgens een vast 
format is opgesteld: 

• Het ledenaantal is licht gestegen 
• In het kader van de nieuwe AVG wet heeft de PVA een privacy protocol opgesteld, 

deze is te raadplegen via de PVA-website. 
 

7. Statuten vereniging 
De statuten zijn  op verzoek van het Dagelijks Bestuur van de vereniging samen met een 
MUMC+ juriste geactualiseerd . Het concept inclusief een huishoudelijk reglement is klaar en 
zal aangeboden worden bij de notaris.   
Sinds kort beschikt de PVA ook over een instagram account, in het kader van de nieuwe AVG 
wet zal overlegd worden met de MUMC juriste wat wel en niet toegestaan is. 
 

8. Mutaties bestuursleden 
A. Luijten, M. Jansen-Jacobs, J. Ubachs, B. Vorstermans en D. Willems worden voor een 
periode van 4 jaar herbenoemd. 

 
9. Rondvraag en sluiting 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
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. 
 


