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VOORWOORD 
 
Voor u ligt de tweede Nieuwsbrief bestemd voor de leden van de Vereniging MVV. 
 De Nieuwsbrief zal drie, wellicht vier keer per jaar verschijnen. Door middel van de 
Nieuwsbrieven worden de Leden op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de 
vereniging MVV. Een vast item is een verslag van de Ledenraadvergadering. 
 
Allereerst willen wij de samenstellers van deze en volgende Nieuwsbrieven aan u voorstellen: 
 
Huub Weltens, gepensioneerd projectleider bij Bam Woningbouw, afdeling Bouwservice. 
Eén der drijvende krachten achter de zo succesvolle MVV-veteranenreünie en lid van de 
Vereniging MVV en de club “Veer zien MVV”. 
 
Math Pieters, gepensioneerd docent Lichamelijke Opvoeding aan het Jeanne d’Arc College; 
oud-speler van MVV 1 (1959-1965); lid van de werkgroep MVV veteranenreünie; 
lid van de Ledenraad van MVV in de groep ‘sportliefhebbers’. 
  
Jean Brandts, gepensioneerd maar nog steeds actief journalist, lid van de werkgroep MVV 
Veteranenreünie en lid van de Vereniging MVV. 
 
 

OPZET EN SAMENSTELLING VERENIGING MVV 

 
Wat is de opzet en hoe is de Vereniging MVV eigenlijk samengesteld? Die vraag is relevant 
en niet moeilijk te beantwoorden. Iedereen kan namelijk lid worden van de Vereniging MVV 
door simpel een aanmeldingsformulier in te vullen en dat in te leveren. Een nieuw lid geeft 
vervolgens aan bij welke afdeling hij/zij wenst te behoren. Het lidmaatschap staat open en 
kost € 20 per seizoen. Onderaan het formulier worden deze afdelingen genoemd. Oud-spelers; 
Supporters; Sportliefhebbers; Overheid; Profit; Non-profit; Sympathisanten; Stichting 
Maatschappelijke Projecten Maastricht (op persoonlijke titel). Deze acht afdelingen, samen 40 
leden, vormen de Ledenraad. Zeven (7) voorzitters van de afdelingen (behalve de Stichting 
Maatschappelijke Projecten), vormen het bestuur. Ergo: vanuit deze raad wordt het bestuur 
gekozen. 
 



Naast een klankbord voor het bestuur vormt de verenigingsraad het geweten van de club die 
waakt over het behoud van de kernwaarden. De verenigingsraad heeft een eigen voorzitter en 
secretaris om zodoende haar zelfstandige positie te waarborgen. 
 
Boven alle leden functioneert het hoogste orgaan van de Vereniging MVV: de ledenraad. 
Aan deze ledenraad komen verschillende bevoegdheden toe. Het bestuur van de Ledenraad 
komt drie maal per jaar bij elkaar. De leden vergaderen éénmaal per jaar. 
Het bestuur van de Vereniging is belast met het besturen van de Vereniging, kan commissies 
of werkgroepen in het leven roepen en heeft een aantal bestuursbevoegdheden. 
Doel van de Vereniging MVV is het bevorderen van de (betaalde) voetbalsport in Maastricht in 
een open en transparante organisatie voor iedereen, gericht op het maatschappelijk belang. 
De Vereniging probeert dit doel op verschillende manieren te bewerkstelligen.  
 
Een positief bericht: momenteel telt de Ledenraad 172 leden. 
De bedoeling is natuurlijk dat dit aantal de komende tijd aanzienlijk moet groeien. 
 
 

WERKGROEP PR 

 
Een dringende oproep! 
De Vereniging is naarstig op zoek naar leden die zitting willen nemen in de PR-commissie. 
Tot nu toe heeft zich één lid gemeld. 
Dat is natuurlijk veel te weinig om een goede PR op gang te brengen en te houden. 
Laat je MVV-hart spreken en geef je op! 

 
 

VACATURE BESTUURSLID VERENIGING MVV AFDELING SUPPORTERS. 

 
Op dit moment is er een vacature in de afdeling supporters voor het bestuur van de 
Vereniging MVV. Het nieuw aan te werven bestuurslid komt uit de vertegenwoordiging van de 
supporters en neemt deel aan de bestuursvergaderingen van de Vereniging MVV. 
 
Een commissie uit het bestuur van de Vereniging is op zoek naar een nieuw lid. 
De leden van de ledenraad kunnen bij de voorzitter van het bestuur van de Vereniging, 
de heer Frans Erens, aangeven dat zij kandidaten kennen die geschikt zijn voor deze functie. 
Als zij geen lid zijn van de Vereniging MVV, dienen zij eerst lid te worden. 
 
Opgeven van kandidaten kan tot 1 april 2012 bij ferens@enci.nl 
Via dit mailadres kun je ook meer informatie krijgen over de vacature. 
 
 

INTRODUCTIE AFDELINGSVOORZITTERS 

 
In deze eerste Nieuwsbrief stellen zich alvast twee afdelingsvoorzitters aan u voor. 
Te weten Rob Beaumont (‘Non Profit’) en Chris Leenders (‘Profit’). 
 
In een volgende Nieuwsbrief introduceren we twee andere afdelingsvoorzitters. 

mailto:ferens@enci.nl


ROB BEAUMONT 
 

“Mijn naam is Rob Beaumont. In het dagelijks leven ben ik 
Bovenschools Manager van Stichting jong Leren, een bestuur 
voor openbare en algemeen bijzondere basisscholen in 
Maastricht en het Heuvelland. Het werken met kinderen zit in 
mijn bloed, want dat is wat ik mijn hele carrière gedaan heb: 
met of voor kinderen werken. 
 
Namens de afdeling non-profit ben ik bestuurslid van de 
Vereniging MVV, sinds april 2011. MVV zit al 50 jaar onder mijn 
huid. De eerste kennismaking was de allereerste wedstrijd van 
MVV in de Geusselt. Staande onder “de groete klok” , in de rust 
omlopen zodat je achter het doel van de tegenstander stond en 

nauwelijks zitplaatsen, zijn mooie herinneringen uit die tijd. En wat te denken van de kleine 
Hoenen, Ivan Mraz en Cootje Prins! Fantastische wedstrijden heb ik toen meegemaakt en 
daarna heeft dit virus mij nooit echt helemaal los gelaten. 
 
Door mijn bestuurslidmaatschap van de Vereniging MVV hoop ik mee te kunnen werken aan 
een gezonde en levensvatbare club, ook op langere termijn. Want laat één ding helder zijn: 
wat gebeurd is in het verleden, willen we nooit meer meemaken. 
Samen staan we sterk, met velen creëren we een draagvlak voor MVV in de stad, het 
Heuvelland en de grensstreek. Dus willen we ook dat velen lid worden van de Vereniging 
MVV 
 
 
 
 CHRIS LEENDERS 
 

 Chris Leenders is als vennoot en belastingadviseur verbonden  
 aan Koenen en Co te Maastricht. Na zijn werkzaamheden als  
 inspecteur van ’s Rijksbelastingen is hij in 1990 als 
 belastingadviseur in dienst getreden bij Koenen en Co. 
 Begin 1997 is hij toegetreden tot de maatschap. Van september 
 1999 tot 2007 was Chris voorzitter van de maatschap Koenen 
 en Co. Als adviseur is hij specialist op het gebied van 
 internationaal belastingrecht en generalist op het gebied van de 
 overige fiscale middelen. Daarnaast begeleidt hij fusies en 
 overnames, alsmede bedrijfsopvolgingen. 
 

    Chris is jarenlang bestuurslid geweest van de Stichting 
    Gemeenschapshuis Klaekeburg en heeft een aantal jaren de 
    voorzittershamer van de Sociëteit Corio League gehanteerd.  
Daarnaast is Chris lid van het algemeen bestuur van de Kamer van Koophandel Limburg.In 
zijn jonge jaren was Chris een actief voetballer, wel meer op inzet dan met talent. Vroeger als 
seizoenskaarthouder, nu als ondernemer al een aantal jaren sponsor van MVV. 
Sinds 2010 neemt Chris deel aan de initiatiefgroep en de commissie financiën bij MVV.



 SAMENVATTING VERSLAG VERGADERING LEDENRAAD 11-10-2011 

 
Tijdens deze vergadering van de ledenraad geeft Paul Rinkens kort uitleg over het vertrek 
van Armand Creemers als voorzitter van de Vereniging MVV. Hij schept een beeld waar 
MVV op dat moment staat en dat het helder is dat we met z’n allen de handen uit de 
mouwen moeten steken. Het gaat uiteindelijk om voetbal, maar MVV is meer dan dat. 
Voorbeelden worden aangedragen op het terrein van de Maatschappelijke Projecten. 
 
Marcel Lodewick geeft vervolgens uitleg over het licentie reglement van de KNVB waardoor 
de ledenraad op de hoogte is van dit puntensysteem en weet waarom voetbalclubs in 
categorie 1, 2 of 3 verkeren. 
 
Ron Elsen en Rene Trost sluiten de avond af met een presentatie over voetbal. Er staat een 
prachtige groep spelers, MVV is een mooie voetbalclub en de weg die ingeslagen is, stemt 
tot tevredenheid. 
 
 

SAMENVATTING VERSLAG VERGADERING LEDENRAAD 07-02-2012 
 

De vergadering is gestart met het voordragen van een nieuwe voorzitter van de Vereniging 
MVV. Na de uitleg over de gevolgde procedure wordt gestemd over de voordracht van Frans 
Erens. Alle aanwezige leden stemmen voor, waardoor Frans Erens vanaf dat moment 
voorzitter is van de Vereniging. 
 
Vervolgens legt Theo Thuis(initiatiefgroep MVV) uit wat het project Kick-off Hart Veilig 
Limburg inhoudt. MVV gaat met het logo van de Hartstichting haar uitwedstrijden spelen en 
Q Park heeft zijn naam daarvoor ingeleverd. MVV wil met diverse partners ervoor zorgen dat 
voor 20 april a..s er 250 vrijwilligers zijn getraind en aangesloten bij het SMS-ALERT. Het 
project loopt tot eind 2013 en toont de maatschappelijke betrokkenheid van MVV aan. 
Voor meer informatie hierover:  www.limburghartveilig.nl 
 
Vervolgens geven Huib Pijpers (secretaris BVO MVV) en Rob Beaumont (bestuurslid 
Vereniging) aan hoe ver de werkgroep is met de Governance code. Kortweg gezegd: wie is 
binnen de Betaald Voetbal Organisatie en de Vereniging verantwoordelijk voor wat en wat 
zijn de daarbij behorende taken, rollen en verantwoordelijkheden. Op korte termijn zal deze 
code aan alle belanghebbenden binnen de organisatie MVV bekend worden gemaakt, 
waardoor er een heldere structuur ligt. 
 
Jos de Bruijn (bestuurslid Vereniging) geeft een toelichting op het jeugdsportfonds 
Maastricht/Limburg. Het fonds is bestemd voor kinderen en jongeren van 4 tot 21 jaar, 
woonachtig in Limburg en die om financiële redenen geen lid kunnen  worden van een 
sportvereniging. 
Meer informatie is te vinden op www.jeugdsportfonds.nl 
 
De avond wordt afgesloten door Hennie Bastiaans (bestuurslid Vereniging) die namens de 
klankbordgroep een presentatie geeft met als thema: “Waar staan we nu, voetbaltechnisch?” 
De werkgroep is bezig met het samenstellen van een beleidsplan 2012-2015, waarbij de 
amateurverenigingen een belangrijke rol spelen. 
 
Aan het einde van de vergadering wordt door de nieuwe voorzitter Frans Erens opgeroepen 
om voortvarend van start te gaan om het aantal leden van de Vereniging stevig te gaan 
vergroten. Eenieder zal hierbij zijn steentje moeten bijdragen, ook de leden van de 
Vereniging. 
 
Volgende vergadering ledenraad 8 mei, gelieve deze datum alvast te noteren 

 
 

http://www.jeugdsportfonds.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odin Wijnhoven, redacteur van RTV Maastricht (links) en Voorzitter van de Supportersclub 
van MVV Maastricht Alain Reiters (rechts), presenteren het nieuwe logo van de Vereniging 
MVV  tijdens de installatie van de Ledenraad.  


