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VOORWOORD
Voor u ligt de derde 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.

NIEUWE DONATEURS!
Tijdens een belsessie in april, waaraan bekende Maastrichtenaren, artiesten en
bestuursleden deelnamen, hebben zich maar liefst honderdvijftig nieuwe donateurs
aangemeld. Elke donateur spendeerde 250 Euro. Bij elkaar een bedrag van 37.500 Euro.
Een mooi bedrag dat MVV uitstekend kan gebruiken. Wij willen de nieuwe MVV-donateurs
van harte bedanken voor hun bijdrage.

WEER MEER TOESCHOUWERS
MVV heeft afgelopen seizoen weer meer toeschouwers mogen verwelkomen.
Vorig seizoen (2010-2011) bezochten gemiddeld 5271 supporters het stadion.
Afgelopen seizoen (2011-2012) steeg het gemiddelde aantal bezoekers naar 5464.
Bekend is dat MVV tot de best bezochte Jupiler League clubs in Nederland behoort.

OPEN DAG 2012
De jaarlijkse open dag van MVV Maastricht zal dit jaar op 5 augustus plaatsvinden.
Op deze dag zullen er weer diverse activiteiten in en rondom De Geusselt en het
Stadionplein plaatsvinden. Op de website van MVV vindt u te zijner tijd alle details.
Reserveer de datum alvast in uw agenda!

INTERVIEW MET FRANS ERENS
Nieuwe voorzitter Ledenraad Frans Erens: “Als ik er geen vertrouwen in had, was ik er niet
aan begonnen”
Frans Erens is iemand met een feilloos gevoel voor
vertrouwen in een project, club of stichting. Als het
geloof en zekerheid in een goede afloop sterk genoeg is,
stort de 63-jarige directeur van Cementfabriek ENCI in
Maastricht, zich met volle overgave op zijn niet geringe
taak. Dit keer als voorzitter van de Vereniging MVV
Maastricht en dus ook van de Ledenraad.
“Het klinkt misschien niet overtuigend, maar voorzitter
van Voetbalvereniging Berg ’28 is in relatief perspectief
hetzelfde als voorzitter van de vereniging MVV”, zegt
Frans Erens. “Nogmaals: relatief gezien. Als voorzitter
moet je structureren, consistent zijn en opletten wat je
medebestuursleden en vrijwilligers doen. Zitten ze aan
de vergadertafel om aan te zitten of om iets te
ondernemen. Dat is nogal een wezenlijk verschil.
Iedereen zal voor MVV hard moeten werken om de club
duurzaam te maken. De taak die mij bij MVV toebedeeld is zal ik met volle inzet uitvoeren. In
de loop van volgend jaar ga ik met pensioen en kan ik me nog meer concentreren op MVV.
Als ik er geen vertrouwen in had, was ik er niet aan begonnen. Dat geldt trouwens voor alles
wat ik onderneem.”
Het bedrijf van Erens, de ENCI, is al vele jaren trouwe sponsor van MVV. Niet altijd tot volle
tevredenheid, overigens. Het was niet zijn wereldje. Er was geen of nauwelijks contact. Niet
onderling en ook niet naar buiten. Het kwam vroeger voor dat rekeningen voor sponsoring
niet of veel te laat kwamen.
“Zoiets kan absoluut niet en zal ook nooit meer gebeuren”, weet Erens. “Het contact met een
sponsor, hoe groot of klein ook, moet optimaal zijn. Tegenwoordig loop ik door de
businessruimte en voel een goede sfeer. Geen poeha. De huidige besturen en vrijwilligers
werken keihard en transparant. Anders was ik er ook niet ingestapt. Mijn drijfveer is
meehelpen om het reilen en zeilen van deze club in goede banen leiden. De initiatiefgroep
met Paul Rinkens (voorzitter Stichting MVV, leidt de Betaald Voetbal Organisatie) heeft al
veel werk verricht. Samen met Paul en Theo Thuis (voorzitter Stichting Maatschappelijk
Projecten Maastricht) hoop ik als voorzitter van de Vereniging voor MVV een stabiel bestuur
te vormen. Mensen met kennis van zaken die zich omringd zien met enthousiaste
medewerkers. Ook deze laatsten zijn heel belangrijk.”
“Mijn taak is ook om het imago en goede naam van MVV te versterken”, licht Erens toe. “Er
moeten meer leden komen. Je moet de Ledenraad zien als een soort ‘raad van toezicht’ voor
de BVO. Dat klinkt misschien een beetje zwaar aangezet, maar het is wel zo. Onze tweede
taak als bestuur en ledenraad is het ledental te verveelvoudigen. Mooi zou een getal van
5000 leden zijn, die elk 20 Euro per jaar doneren. Levert alweer € 100.000 op maar vooral
ook betrokkenheid.
Binnen de organisatie heeft Frans Erens de wind in de zeilen. Her en der hoor je kenners
zeggen: ‘Met Frans Erens erbij zal het zeker lukken’. Erens over deze uitspraak: “Ik ben blij
dat ik bij MVV ben.”

 INTERVIEW MET RENÉ TROST
“MVV is een kleinschalig Standard Luik”
Beetje merkwaardig is het natuurlijk wel. De trainer
interviewen terwijl zijn ploeg nog niet zeker is van een
plaats in de play-offs. Toch maar doen, want René Trost,
MVV’s hoofdtrainer zal aan het einde van de laatste
training stante pede richting Kerkrade racen? Toch?
Weg van de sores. Even geen druk. En verlost van
alles-willen-weten-journalisten?
Hoe verkeerd kun je denken?
Nog voordat we aan het gesprek beginnen vraagt de
volkomen ontspannen MVV-trainer: “Heb je gisteravond
(25 april, red.) Barcelona-Chelsea gezien?”, en start
vervolgens een analyse waar geen speld tussen te
krijgen is. Volgens hem mist Barcelona een speler van het
formaat Mario Gomez van Bayern. Een kopsterke spits
die waarschijnlijk de muur van Chesea-verdedigers wel
had kunnen slechten. En: het wegsturen van aanvoerder
Terry was wellicht niet in het voordeel van Barca.
Maar we willen helemaal niet praten over Barcelona-Chelsea. Ook niet over Real MadridBayern. We willen hoofdtrainer René Trost leren kennen. Maar wat doe je als je tegenover
een regelrecht voetbaldier zit? Luisteren. En vervolgens toch maar voorzichtig de vraag
stellen: ‘Bestaat er een kans dat MVV op 1 mei de eerste wedstrijd in de play-offs gaat
spelen?’ Trost leunde tot dan relaxt achterover maar veert als getroffen overeind als de
verslaggever deze vraag stelt.
“Natuurlijk”, zegt hij. “Dat is geen vraag voor mij, assistent-trainers Maurice Verberne, Edwin
Hermans en keeperstrainer Marco Wijnands, verzorger Sjef Hoenjet en het hele team. Dat is
gewoon een feit. Als team hebben we gewoon recht op deze na-competitie. De spelers
hebben een mooi, zeg maar gerust ‘uniek’ seizoen achter de rug. Vergeet niet dat we diverse
nare blessures hebben moeten overwinnen. Dat we nogal wat jonkies in het diepe hebben
moeten gooien en….”
We zijn een week verder. MVV wint van Top Oss en MVV speelt in de play-offs. Zoals Trost
als een vaststaand feit voorspelde. Er breken spannende tijden aan. Niet alleen voor alles
wat MVV-minded is, maar ook voor Kerkradenaar (…‘zeg maar: noord-Akenaar’…) René
Trost, die ook volgend seizoen de hoofdmacht van MVV onder zijn hoede heeft.
“Het moet zo zijn - en blijven - dat spelers het een eer vinden voor MVV te spelen”, zegt
Trost. “Trouwens, dat geldt ook voor bestuurders en iedereen die voor MVV werkt. Al is het
op vrijwillige basis. Voor volgend seizoen zie ik, ondanks dat er enkele basisspelers zullen
vertrekken, weer een plaats bij de eerste acht voor ons weggelegd. Dat zijn we aan iedereen
verplicht. Dus ook aan onze trouwe supporters. Ik vergelijk de ambiance in de Geusselt met
de sfeer bij Standard Luik. Dat is de hel, kan ik je verzekeren. MVV is een kleinschalig
Standard. Fantastisch.”
Terug in de realiteit. We zijn inmiddels weer enkele weken verder en weten hoe MVV het in
de play-offs heeft afgebracht. Niet best. Snel vergeten maar. De realiteit is dat we na de
vakantie doorgaan. Liefst op dezelfde voet als de laatste drie jaar. En… onder leiding van
René Trost.
René Trost. Gedreven man. Kundig trainer. Mensenmens. Realist. Door bestuur
gewaardeerd, door supporters en spelers op handen gedragen.

SAMENVATTING VERSLAG VERGADERING LEDENRAAD 08-05-2012
De voorzitter van de Vereniging MVV, Frans Erens, opent de vergadering met een aantal
mededelingen. De werkgroep nieuwsbrief is gestart, de werkgroep PR wordt op korte termijn
in het leven geroepen, in juni is een extra ledenraad vergadering ivm een aantal af te
handelen documenten.
Nadat de notulen van 7 februari j.l. zijn vastgesteld legt Rob Beaumont, secretaris van de
Vereniging MVV uit hoe iemand, volgens de procedure, verkozen wordt in het bestuur van
de Vereniging.
Hierna geeft de werkgroep governance uitleg over de wijze waarop de structuur van de
Betaald Voetbal Organisatie (BVO) eruit ziet en hoe dit geregeld is in de Vereniging MVV.
Door het bespreken van een casus wordt helder gemaakt wie nu verantwoordelijk is binnen
de voetbalvereniging, welke rol, taak en verantwoordelijkheid hij/zij heeft.
Het betekent dat procedures helderder worden en ook duidelijk wordt wie nu waar op
aangesproken kan worden. De komende periode gaan we aan de slag en de praktijk zal ons
leren waar we tegenaan lopen. Het betekent wel dat we een goede stap vooruit gezet
hebben in de structuur van de BVO en de Vereniging. Borging is nu noodzakelijk.
Paul Rinkens geeft vervolgens uitleg over het businessplan van MVV. Hoe gaat de toekomst
van de BVO eruit zien, welke plannen liggen er zowel voor de jeugd, het eerste elftal als de
gehele voetbalorganisatie. Er wordt gesproken over Basic United, Maastricht United en
Limburg United. Belangrijk in de toekomstvisie van MVV is om beter met de
amateurverenigingen te gaan samenwerken. Hoe kan er een win win situatie ontstaan voor
zowel de amateurclubs als MVV? Een ambitieus plan is hiervoor uitgerold voor de komende
zes jaren. Door meer nadruk te gaan leggen op de jeugdopleiding, zullen uiteindelijk ook
meer spelers van de eigen kweek doorstromen naar het eerste elftal. En dat is uiteindelijk
ook een streven van MVV.
Aan het einde wordt aangegeven dat er in juni een extra ledenraad vergadering zal plaats
vinden. Het businessplan zal voorgelegd moeten worden aan de ledenraad ter vaststelling,
evenals de begroting 2012-2013 van zowel de BVO als de Vereniging zelf.

LEROY LABYLLE WINT BRONZEN STIER
Voor de wedstrijd MVV-SC Cambuur mocht
Leroy Labylle uit handen van de secretaris van
MVV Maastricht, Huib Pijpers, de Bronzen Stier
voor het beste talent van de 4e periode in
ontvangst nemen.
De 21-jarige middenvelder
verdiende het bronzen beeld voor zijn spel in de
4e periode.
De Vereniging MVV Maastricht feliciteert Leroy van
harte met deze mooie prijs.

JONG ORANJE – JONG BULGARIJE
Dinsdag 5 juni speelt Jong Oranje tegen Jong Bulgarije in ons Geusselt-stadion. Kaarten à
raison van € 8,- en € 10,- voor een plek op de hoofdtribune (behalve sponsorvakken).
Sponsorvakken: € 25,-. Kaarten zijjn verkrijgbaar aan de MVV-infobalie, de ticketbox en
online: onsoranje.nl.

DE VETERANEN KOMPENEIJ

De MVV veteranen Kompeneij, bestaande uit oud-spelers-(oud)functionarissen en
sympathisanten samen met een team van het MVV talentenplan.
Het is inmiddels een goede gewoonte geworden dat de Kompeneij elk jaar een donatie doet
aan de MVV–jeugdopleidingen. Dit jaar een bijzondere en substantiële donatie (44 shirts,
shorts en kousen) voor de uitrusting van 4 elftallen van het MVV Talentenplan.

