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Beste leden van onze vereniging en vrienden van MVV,

Hoe tumultueus kunnen de zaken verlopen. Voor het failliet gaan van Veendam, stonden wij er toch
prachtig voor. Als ik dit voorwoord schrijf, hebben we gelijk gespeeld in Deventer. Niet slecht, maar
zoals Rene Trost ook uitlegt, het zal moeilijk zijn om kampioen te worden. We gaan ons nu richten op
een klassering bij de top 5, nog steeds een prima resultaat.
We kunnen immers nu al terugzien op een prachtig seizoen.
Bestuurlijk kan ik mededelen dat we nu ook zover zijn dat we een nieuw bestuurslid hebben gekozen
voor de afdeling Supporters. Benoeming zal plaatsvinden tijdens de Ledenraad vergadering van 23
mei aanstaande. Tevens zijn we in gesprek over een aantal nieuwe kandidaten voor de ledenraad
voor de afdeling Overheid. Doelstelling van het Bestuur blijft dat we, zowel in de raad als in het
bestuur weer voltallig zijn bij de start van het nieuwe seizoen.
Ons ledental is nog een punt van aandacht. Jullie hulp blijft nodig, vraag bekenden, vrienden, etc. om
lid te worden. Inmiddels zijn we digitaal bereikbaar via onze nieuwe internetsite:
www.verenigingmvvmaastricht.nl Deze site is sinds 21 februari 2013 in de lucht. Webmaster is Roell
Brouns. Ideeën zijn welkom om een en ander te verbeteren.
In de volgende vergadering van 23 mei a.s hopen wij een resultaat te presenteren van het onderzoek
onder leiding van Luc Winants, betreffende de samenwerking tussen supporters en sympathisanten.
De Ledenraad zal in deze vergadering de begroting voor het seizoen 2013/2014 gepresenteerd
krijgen door Maurice Vranken, penningmeester BVO.
Een aantal leden van ons zijn actief in werkgroepen voor MVV, betreffende o.a. het supportersbeleid
en de consequenties van het eredivisieschap. Prima dat meer mensen meedoen. Heb je interesse
maak dat dan kenbaar naar je afdeling toe.
We maken ons op voor een spannend slot van de competitie en kunnen uitzien naar de play-offs. Ik
wens jullie alvast veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Namens de Ledenraad,
Frans Erens, voorzitter Vereniging MVV - Maastricht.

 HONDSTROUWE SUPPORTERS
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Gemiddeld zijn ze met z’n twintigen. Op sommige dagen zelfs met meer. Maar elke dag bevolken de
vaste, hondstrouwe supporters van “hun” MVV Maastricht de trainingsvelden. Op steenkoude dagen
wordt er door de koukleumen geschuild in de entree van het complex. Maar de diehards staan aan de
kant van het veld, als vastgevroren. Verwarmd door een zelf meegebrachte beker koffie of soep. Altijd
bereid journalisten te woord te staan of zó te manoeuvreren dat ze net in beeld zijn als een van de
tv-ploegen present is. Op die manier zijn enkele van hen “bekend van radio en tv”.
Door de jaren heen zijn het kenners geworden. Geen betweters. Connaisseurs van het spel van alle,
individuele MVV’ers. Als opmerkzame toehoorder beluister je opmerkingen over de laatst gespeelde
wedstrijden, prognoses over ontmoetingen die nog zullen volgen en de prestaties tijdens de trainingen.
Heeft een van de vedetten een minder sterke wedstrijd gespeeld, dan wordt hij op een training eerst
meedogenloos neergesabeld, maar er zal steeds weer worden gezocht naar “verzachtende
omstandigheden”. Naar een reden van het slechte spel. ”Hij doet het per slot van rekening niet met
opzet” , zegt het groepje in koor.”
De groep varieert in sterkte, we zeiden het al, maar zal MVV, ook als “hun” club eens in minder goede
doen is, nooit afvallen. Dus ook niet na een mindere wedstrijd of een verloren partij.
Bijvoorbeeld het bericht dat trainer René Trost aan het einde van het seizoen MVV gaat verlaten is
hard aangekomen bij deze trouwe MVV-clan. Maar wie er volgend seizoen “hun” spelers ook traint,
nuchter als ze zijn nemen ze het afscheid van Trost manmoedig en zullen ze ook volgend seizoen
weer en masse aanwezig zijn in het Geusseltstadion en op het training.

 ACCOUNTMANAGER

Voorzitter Ledenraad, Frans Erens is nu ook
Accountmanager Sponsoring MVV

Voor MVV zijn de sponsoren van groot belang. Zij dragen voor een
groot deel bij aan onze middelen om de BVO MVV vorm te geven.
MVV beschikte niet meer over een accountmanager, speciaal voor de
sponsoren.
Frans heeft als, oud directeur van ENCI een groot netwerk en kent
veel mensen in en rondom Maastricht.
Frans is met pensioen en heeft zich beschikbaar gesteld om het
grootste aantal van de sponsoren te bezoeken en zo mogelijk de
contracten te verlengen. Ook zal hij trachten nieuwe sponsoren te
vinden. Dit is een klus van forse omvang. MVV beschikt gelukkig over
ca 200 sponsoren. Frans zal de komende maanden velen van hen
bezoeken, dus bijna een full time job.
Hij doet dat als vrijwilliger voor MVV. Er is dus geen relatie met de
Ledenraad.
In maart is hij gestart en hoopt voor juli de belangrijkste sponsoren
opnieuw vast te leggen.
Wij wensen hem veel succes.

.
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CONTRACTVERLENGING SVEN BRAKEN
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De 19-jarige rasechte Maastrichtenaar Sven Braken blijft tot de zomer
van 2015 in dienst van MVV. De Maastrichtse volksclub heeft de optie
in het contract van de Maastrichtse aanvaller gelicht.
Manager Voetbalzaken Ron Elsen: “Het is de ambitie van MVV om veel
spelers uit de eigen jeugd en eigen regio een kans te geven in het betaald
voetbal. Sven Braken heeft de gehele jeugdopleiding van MVV doorlopen.
We zijn verheugd en trots dat weer een speler uit onze eigen jeugdopleiding
zich doorontwikkeld heeft tot het eerste elftal.
Sven Braken maakte op 17-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal
van MVV. Dat was op 22 april 2011 in de competitiewedstrijd tegen Telstar.
Tot nu toe kwam Braken tot 22 officiële wedstrijden waarin hij 3 keer scoorde.

EXTRA DONATIE VOOR MAASTRICHT UNITED

Frans Erens heeft, zoals bekend, afscheid
genomen van zijn werkzaam leven bij de ENCI.
Als actie voor MVV Maastricht heeft hij bedacht
Dat donaties tijdens zowel zijn interne als
externe afscheidsreceptie ten bate van
MVV Maastricht United zullen komen.
De actie heeft bijna € 4500.00 opgeleverd.
Inmiddels is dit bedrag overgemaakt op de
rekening van MVV.

Voorafgaand aan de wedstrijd van het
Maastrichts Elftal tegen de B-jeugd van MVV op
22 mei a.s. zal door Frans de cheque worden
Overhandigd.
Op de foto zien jullie dat Paul Rinkens, voorzitter
van MVV Maastricht en Frans Erens, voorzitter
van de ledenraad, samen een donatie doen in de
MVV-bus.

GRATIS
En dit moeten we ook nog even kwijt. Verreweg de meeste foto’s die in deze, vorige en volgende
nieuwsbrieven worden geplaatst, zijn van de deskundige hand van fotograaf Frank Kerbusch. Saillant
en uiterst belangrijk detail: Frank stelt de foto’s gratis ter beschikking. Mogen wij een welgemeend
applaus voor deze waardevolle geste?

FUNDRAISING GALA DINER
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 MAASTRICHT UNITED
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Op woensdag 14 maart 2013 werd de wedergeboorte van “Het Maastrichts Elftal” officieel
aangekondigd met een bijeenkomst van jeugdige, geselecteerde, spelertjes in de MVV BusinessClub.
Samen met de 18 amateurclubs en MVV Maastricht heeft MAASTRICHT UNITED voor de E- en
D-jeugd per categorie 36 zeer talentvolle spelertjes geselecteerd die onder de vlag van
“het Maastrichts Elftal”gaan trainen en spelen.
Namens het bestuur van MVV presenteerde Maurice Olivers deze wedergeboorte , die zich mocht
verheugen in een grote belangstelling van MVV Maastricht, de amateurclubs, ouders en bestuurders.
Maurice legde de nadruk op de samenwerking van MVV met de amateurclubs met het doel om samen
een klasse beter te worden. De gezamenlijke inzet van de sponsoren van dit project te weten de BV
De Sphinx Maastricht en “Veer Zien MVV” staan de komende 3 jaren garant voor de uitvoering.
Maurice interviewde enkele talenten waaronder Luc Crijns ( Daalhof D-1) en Koen Nelissen
( Heer C-3). Beide jongens vonden hun selectie wel sjiek, cool en super gaaf en onderstreepten dat
met de mededeling dat zij de besten van hun team zijn en mid-mid spelen, dus op de plek van Messi !!
Als Coördinator van MAASTRICHT UNITED benadrukte Paul Penders de doelstelling van het project:
Maastricht United heeft tot doel een kweekvijver te ontwikkelen van voetbaltalent uit de regio
waarvan MVV Maastricht en het amateurvoetbal kunnen profiteren om samen een klasse beter
te worden.
Om een betere voetballer te worden is het uiteraard belangrijk dat trainingen goed voorbereid worden
en afgestemd zijn op de ontwikkeling van jonge voetballers, maar ook dat regelmatig de besten met
de besten kunnen trainen en spelen. Talenten en de clubs hebben daar grote behoefte aan. Het
Maastrichts Elftal gaat in deze behoefte voorzien. Het Maastrichts Elftal is onderdeel van het
curriculum van de voetbalschool Maastricht United waarvoor ook programma’s worden ontwikkeld ten
bate van de ontwikkeling van jeugdtrainers, online oefenstof, mentale en fysieke sportbegeleiding,
bootcamps en activiteiten op maatschappelijk vlak.

Eric Meijer (links) en Nathan Rutjes (rechts)
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Onder leiding van het jeugdkader van de amateurclubs en de MVV-ers Erik Meijer (oud-speler) en
ste
Nathan Rutjes (speler 1 elftal) trainen de beste Maastrichtse voetbaltalenten de komende maanden
driemaal met elkaar op verschillende sportcomplexen in de stad. De beste 16 spelers per categorie
spelen eind mei tegen de leeftijdsgenoten van MVV Maastricht. In het komend seizoen wordt dit
verder uitgebouwd naar andere leeftijdscategorieën.
De talentjes wordt de verwezenlijking van hun ambitie geboden door hun een betere training te bieden
en competitie op een hoger niveau te spelen om zodoende, in 2020 in MVV-1 te kunnen spelen, en
wel op Eredivisieniveau.
Wethouder Sport van de gemeente Maastricht, Gerdo van Grootheest, onderstreept door zijn
aanwezigheid het belang van deze reanimatie en wenst de jeugdige voetballers en hun ouders, die in
grote getale aanwezig waren, veel plezier en succes toe. Van Grootheest hield de talenten voor dat
sport bedrijven leuk is en goed voor de gezondheid. Hij benadrukte de missie van de gemeente
Maastricht om zoveel mogelijk jeugdigen en volwassenen tot sporten te bewegen.
Van Grootheest wenst MVV proficiat en succes met dit maatschappelijke project en de talenten veel
succes en sportief plezier.
Een aantal oud-spelers van MVV, waaronder Bert vanMarwijk en Math Pieters, toonden door hun
aanwezigheid belangstelling voor deze wedergeboorte van “Het Maastrichts Elftal”

Nathan Rutjes traint met de B-jeugd

Wij danken MVV fotopartner PubliciteitVisie.nl voor het beschikbaar stellen van de
foto’s in deze nieuwsbrief

