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 VOORWOORD NIEUWSBRIEF JANUARI 2014   

 

In deze nieuwsbrief wordt een aantal malen gesproken over de incidenten bij de bekerwedstrijd 

Cuijck-MVV. Wat daar gebeurd is, is voor iedere ”MVV-supporter in hart en nieren” onverkwikkelijk. 

In een recent perscommuniqué van 30 december 2013 zegt MVV hierover het volgende: 

 

   Supporters en Bestuur van MVV werken samen om sfeer en passie terug  

                                                 te brengen in De Geusselt 

Het bestuur van MVV heeft de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met de heer en mevrouw Ruijs, alle 

supporters groeperingen, verenigd in het supportersoverleg, en de veiligheidsdriehoek inzake de 

onregelmatigheden tijdens de bekerwedstrijd Cuijk – MVV van 18 december jl. 

Sinds het uitduel tegen Helmond Sport (29 november jl.) spreekt dhr. Ruijs over beledigingen en 

scheldpartijen vanaf de tribunes bij thuis- en uitwedstrijden. Deze dreigende taal, hoe vervelend dan 

ook, is voor het MVV-bestuur en dhr Ruijs nooit aanleiding geweest om strafrechtelijke stappen te 

ondernemen. 

Tevens heeft dhr. Ruijs bevestigd dat hij na afloop van het bekerduel Cuijk – MVV niet is geslagen. Dit 

in tegenstelling tot berichtgeving in andere media. De MVV-supporters zijn hierover bijzonder 

ontstemd en voelen zich als "echte supporter" over een kam geschoren met een aantal raddraaiers, 

die de reputatie van de "echte MVV-supporter" door het slijk hebben gehaald. 

Voorzitter Paul Rinkens: “Het MVV-bestuur én de supporters vinden elkaar in de opvatting dat ze 

moeten samen werken om dergelijke uitwassen in de toekomst te voorkomen en MVV in een 

positiever daglicht te plaatsen. Er is ook met elkaar gesproken over de toekomst van MVV en de 

uitdagingen waarvoor we gesteld staan. Over twee weken is er een vervolgbijeenkomst met als doel 

tot concrete afspraken te komen, waarmee het bestuur en de supporters de komende periode aan de 

slag gaan. Met ieders eigen verantwoordelijkheid maar vooral met de intentie om de hele                  

MVV-gemeenschap hierbij te betrekken.” 

Onderwerpen van gesprek zullen zijn: 

 Het terugbrengen van de passie en de sfeer, met geweldige acties van de Ultra’s;  

 het herzien van het prijsbeleid;  

 de catering faciliteiten en de sanitaire voorzieningen, die ver onder de maat zijn;  

 het nemen van verantwoordelijkheid voor de veiligheid en de stewards in het stadion. 
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“Ondanks de negatieve impact die deze gebeurtenis voor de gehele MVV-familie heeft gehad, is het 

positief dat alle partijen bereid zijn om een stuk verantwoordelijkheid te nemen en proberen de sfeer in 

De Geusselt, op en naast de mat, weer terug te brengen zoals dat bij Us MVV hoort”, aldus Paul 

Rinkens.  

Terecht dat onze supporters ontstemd zijn over het gegeven dat een aantal raddraaiers op één lijn 
geplaatst worden met de echte MVV supporter. 
Een echte MVV supporter moedigt zijn club aan in tijden dat het goed en slecht gaat, neemt het op 
voor zijn club, wil zijn club positief in de belangstelling brengen van de toeschouwers en de media. 
Iedere echte MVV supporter weet dat rellen negatieve publiciteit brengen voor zijn club. Daar zijn we 
niet op uit en zeker niet als daar mogelijk ook nog negatieve financiële consequenties uit voortvloeien 
. 
Daarom doet het mij deugd dat de afgelopen maanden vele acties ontstaan zijn om MVV in beter 
vaarwater te brengen.Intern wordt scherp gelet op ALLE kosten die gemaakt worden en daarnaast zijn 
velen in de weer om extern de financiële middelen van de club te vergroten. 
Natuurlijk dienen we de buikriem aan te halen, hoewel dat zeker niet leuk is. Niet alleen MVV, maar 
zeer vele betaald voetbalorganisaties hebben deze problemen. 
Mopperen, zeuren, wandelgangen verhalen, het levert allemaal niets op. Daarom met z’n allen: 
 

                                   De sjouwers deroonder, de clup is vaan us!!!! 
 
 
Rob Beaumont, voorzitter a.i. Vereniging MVV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Hopelijk komt deze sfeer weer snel terug in het stadion 
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 NIEUWJAARSGROET 
 
Het bestuur van de Vereniging MVV wenst alle supporters, betrokkenen, bestuur van de BVO, trainers, 

spelers, vrijwilligers, werknemers een  

 

 

SPETTEREND EN GEZOND 
 

                                           2014  --  2014  --  2014  --  2014  
 

 

 
 

 
Wij hopen dat het jaar bol mag staan van goede sportieve prestaties, een financieel weer gezond 
MVV, een tot de tanden gewapende selectie en een supporterslegioen dat achter MVV staat zowel in 
woord als daad!! 

 

 

 MEDEDELING VAN HET BESTUUR BVO MVV 

 
Beste supporter van MVV Maastricht,  

 

ALLEREERST WENSEN WE JULLIE EEN SPORTIEF EN GEZOND 2014. 

 

Cuijck. 

 

Het is diep treurig wat de afgelopen maand rondom ons MVV heeft plaatsgevonden. Cuijck is een 

zwarte bladzijde in de geschiedenis van de club, die we als echte 

supporter/sponsor/medewerker/vrijwilliger snel willen omslaan. Bestuur/Politie/Gemeente en directie 

werken samen met onze supportersgroepen aan een aanpak die dit soort zaken moet voorkomen in 

de toekomst. Dit is morgen niet klaar. Ik begrijp mogelijk  ongeduld in deze, maar zorgvuldigheid hierin 

is geboden. Wordt vervolgd! 



4 

 

Actieplan: 

 

Jullie weten dat we € 470.000 nodig hebben om het verlies van vorig seizoen goed te maken om op 

nul uit te komen. Echter er zijn opnieuw tegenvallers te melden, die direct te maken hebben met de 

toeschouwersaantallen. Als er niet meer toeschouwers naar onze Geusselt komen, zal ook t.a.v. de 

recettes een extra tekort optreden van meer dan € 100.000,-- voor het lopende seizoen. Dus weer een 

tegenvaller. We willen IEDEREEN oproepen om naar de Geusselt te komen, dat zijn zaken die direct 

helpen. 

Dus we moeten nu ca € 600.000,-- ophalen/besparen om er goed uit te komen – een stevige opdracht.  

 

Waar staan we nu? 

 

We zijn halverwege, de teller staat op 51,3 % (van € 600.000,--) opgehaalde gelden en doorgevoerde 

bezuinigingen. 

 We hebben extra geld opgehaald bij sponsoren/Veer Zien MVV/Supportersacties/Bestuur, 

iedereen doet mee en dat is fantastisch. 

 Ten aanzien van de besparingen moeten we nog forse stappen maken. Dit gaat in januari 

2014 plaatsvinden. 

 

De komende maanden gaan we gewoon door met diverse geldinzamelacties, zoals de Vriendenloterij, 

het” Mestreechs keteerke”(opbrengst nu al € 4700), etc. 

We hebben jullie hulp volop nodig. Maar blijf vooral  naar ons stadion komen, ook al zijn de resultaten 

nu iets minder, zonder supporters is het snel gedaan! 

Er is nog veel werk te doen, maar we liggen op koers. 

 

We houden u op de hoogte. 

Namens MVV Maastricht, Frans Erens, Algemeen Directeur. 
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 “WEBSITE BERICHT” VAN BESTUUR MVV MAASTRICHT N.A.V. DE    

       WEDSTRIJD CUIJCK-MVV 
  

Beste MVV-ers, 
 

Naar aanleiding van de gebeurtenissen van de laatste dagen, kunnen wij ons voorstellen dat u 

bezorgd bent, net als wij, over Us MVV.Ter informatie willen we daarom onderstaand bericht met u 

delen: 

 

De gehele MVV-familie, bestuur, Ledenraad, spelers en de supportersclub zijn zeer teleurgesteld over 

de ongeregeldheden die, na afloop van de bekerwedstrijd JVC Cuijk – MVV Maastricht, zijn 

uitgebroken door Maastrichtse bezoekers. Wij distantiëren ons uiteraard ten stelligste hiervan en zijn 

natuurlijk zeer ontstemd dat onze club op deze manier in een verkeerd daglicht is gezet. MVV 

excuseert zich hiervoor tegenover de voetbalgemeenschap en in het bijzonder trainer Tini Ruijs en zijn 

vrouw, het bestuur van JVC Cuijk, stewards en alle overige betrokkenen. 

 

MVV-voorzitter Paul Rinkens: “Dit is niet het MVV waar wij voor staan en voor willen staan. Uiteraard 

begrijpen we dat er teleurstelling is over het verlies van de wedstrijd, maar ik weet zeker dat echte 

MVV-supporters nimmer op deze wijze zouden reageren. Dat deze lieden hiermee het vertrek van 

onze trainers Ruijs en Voorn hebben ingeleid, maakt het geheel nog kwalijker. Als bestuur vinden wij 

dat vooral onze echte supporters hiervan niet de dupe mogen worden en bekijken opnieuw alle 

mogelijkheden die in onze macht liggen om een voetbal met MVV te laten zijn zoals we dat graag 

zien; met passie, sfeer en bovenal veilig. Burgemeester, Justitie en MVV overleggen over 

vervolgstappen naar aanleiding van de incidenten in Cuijk.  

 

We houden jullie op de hoogte. Het MVV-team. 

 

 

 VEER ZIEN MVV 

 

Word lid van “Veer zien MVV” voor € 10,00 per maand en steun zo MVV Maastricht. We hebben 

als vereniging al 240 leden. Dat betekent op jaarbasis € 28.800,00 voor de club. Geef u op.  

Meer informatie over de vereniging vindt u op  www.veerzienmvv.nl. Op deze site kunt u zich     

aanmelden als lid van “veer zien mvv”. Ook kunt u een eenmalige donatie doen of aan de veiling 

deelnemen. Op 1 januari had de vereniging 290 leden. 

 

Dit houdt in dat MVV Maastricht op jaarbasis minimaal € 34.800,-- van de vereniging tegemoet kan 

zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.veerzienmvv.nl/
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 VERSLAG EXTRA LEDENRAAD VERGADERING VERENIGING MVV OP 19                                   

      DECEMBER 2013. 
 

In de ledenraad vergadering van 21 oktober j.l. is gesproken over de financiën n.a.v. de jaarrekening 

van het seizoen 2012-2013. Er is toen een aantal vragen gesteld, die nader onderzocht zouden 

worden. 

Tijdens die vergadering is besloten dat voor de kerst een extra informatieve ledenraadvergadering zal 

zijn waarin antwoord zal worden gegeven op deze vragen ( met name de extra kosten voor personeel). 

 

Tijdens de ledenraad heeft Frans Erens (algemeen directeur), Maurice Vranken ( penningmeester) en 

Herman Lucassen (Controller) de gestelde vragen beantwoord. 

Tevens is nadere uitleg gegeven over de stand van zaken m.b.t. het actieplan. 

Het tekort van € 470.000,-- over het seizoen 2012-2013 is gedeeltelijk weg gewerkt. Enerzijds hebben 

diverse acties/sponsoring extra financiële middelen opgeleverd en anderzijds zijn bezuinigingen 

ingezet die effecten hebben. Op dit moment is ongeveer de helft van dit bedrag binnen gehaald.      

Wij zijn er echter nog lang niet en vele acties zullen nog moeten volgen om extra geld bij elkaar te 

halen en bezuinigingen verder door te voeren. 

Daarnaast constateert de BVO dat door de lagere toeschouwersaantallen dit seizoen er een te 

verwachten extra tekort gaat optreden, dat vervolgens ook weer weggewerkt dient te worden. 

We hebben dus nog vele handen nodig die MVV ondersteunen, maar ook sponsoren die geld of 

goederen aan MVV willen leveren. 

Duidelijk is tevens dat volgend seizoen de begroting fors naar beneden bijgesteld gaat worden      . 

Dat is niet wat de echte voetballiefhebber en trouwe aanhanger van MVV wil horen. Maar op dit 

moment is het niet anders en moeten we constateren dat vele betaald voetbalclubs het erg moeilijk 

hebben om het hoofd boven water te houden. 

 

 

 
 

                                                Oude tijden herleven?? 
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Daarnaast werd er uitleg gegevenuitleg gegeven over de gold card. Vijf ( !!!) jaren lang een 

seizoenkaart kopen voor MVV, voor het bedrag van € 500,-- . Ingangsdatum is 01-01-2014. Het levert 

MVV direct cash geld op, iets dat we hard nodig hebben. De kaart is voor 50+  te verkrijgen. Als u 

interesse  hebt kijk dan voor de aanbieding op de website van MVV, www.mvv.nl 

 

Tevens werd aangekondigd dat op 31 januari a.s. een actie plaats vindt van Mosaqua en MVV samen. 

Let op de aanbiedingen in januari, twee kaartjes voor de prijs van één!!!! 

 

Als lid van de ledenraad werd Eduard Papen (afdeling sportliefhebbers) geïnstalleerd. Tevens werd 

aan de ledenraad  medegedeeld dat Tom Lange per 01-01-2014 de nieuwe secretaris is van de        

BVO MVV Maastricht. De volgende vergadering zal hij zich voorstellen. 

 

Bewust hadden we aan het begin van de vergadering afgesproken dat over de uitschakeling van MVV 

in de beker en de rellen in de rust en na afloop van de wedstrijd aan het einde van de vergadering zou 

worden gesproken. Een aantal leden van de ledenraad was aanwezig geweest bij de wedstrijd    

Cuijk-MVV, en zij konden de ledenraad redelijk nauwkeurig op de hoogte brengen van de door hen 

geconstateerde feiten. De aanwezige leden van de ledenraad spraken hun afschuw uit over de 

gebeurtenissen, gaven aan het verschrikkelijk te vinden wat met de trainer Tiny Ruijs is gebeurd (we 

weten nu dat Tiny gestopt is als trainer, dat was op dat moment niet bekend) en gaven aan te hopen 

dat heel snel de feiten boven tafel komen en de schuldigen gestraft worden door justitie en /of KNVB-

MVV. Tijdens de vergadering kon daar nog niet veel over verteld worden. 

Iedereen was het erover eens dat hier geen sprake kon zijn van MVV fans of MVV supporters, want 

de echte fan / supporter zou dit nooit toestaan. 

 

Rob Beaumont, voorzitter a.i. ledenraad Vereniging MVV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

nieuwsbrief           

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    

http://www.mvv.nl/

