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!Voorwoord&van&de&Voorzitter:&MVV&en&de&Beker 

MVV!en!de!beker! zijn!blijkbaar!begrippen!die!
moeilijk!met!elkaar!verenigbaar!zijn.!

Op!de!een!of!andere!manier! lijkt!het!ons!niet!
te! lukken! om! blijkbaar! “gemakkelijke”! tegen=
standers! te! verslaan! en! moeilijke! tegenstan=
ders!het!leven!zuur!te!maken.!

Hoewel! in!het! recente!verleden! legde!FC!Den!
Haag!in!Maastricht!het! loodje! in!een!geweldi=
ge!wedstrijd.!De!Hagenezen!wisten!niet!waar!
ze!moesten!kijken,!MVV!zat!er! toen!bovenop!
en!liet!de!ploeg!uit!Den!Haag!niet!in!haar!spel!
komen.!De!winst!was!uiterst!verdiend.!

9! Januari! 1972! speelden!wij! in! de! eerste! be=
kerronde!(toen!nog!zonder!amateurclubs,!dus!
direct!eredivisie!en!eerste!divisie!door!elkaar)!
uit! tegen! VVV.! De! ploeg! uit! Venlo! speelde!
toen! eerste! divisie! en! MVV! eredivisie.! We!
stonden!er!toen!goed!voor,!hadden!een!plekje!

in!de!middenmoot! van!de!eredivisie! en! voet=
balden! goede! wedstrijden! onder! leiding! van!
George! Knobel.! Maar! VVV! veegde! de! vloer!
met!ons!aan,!had!veel!meer!kansen!dan!MVV!
en! stond! aan! het! einde! van! de! 90! minuten!
met…….!lege!handen…..!

VVV=MVV!0=1.!

Doelpunt!Willy!Brokamp.!Op!naar!de!volgende!
ronde….!

Het!kan!dus!toch!!!!

Enne:!gemiddeld!toeschouwersaantal!in!1971=
1972:!9.000!in!stadion!de!Geusselt.!Om!van!te!
likkebaarden…!!!

Rob&Beaumont,&Voorzitter&Vereniging&MVV&
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! Vacature&Ledenraad&Vereniging&MVV&

In! de! afdeling! sympathisanten! is! nog! steeds!
een!vacature.!Leden!die!belangstelling!hebben!
om!lid!te!worden!van!de!ledenraad!(het!hoog=
ste!orgaan!binnen!de!voetbalclub)!kunnen!de!
profielschets! bekijken! op! de! website! van! de!

Vereniging!(www.verenigingmvvmaastricht.nl)!

Wil!je!iets!te!zeggen!hebben!binnen!MVV?!!

Dan!kan!dat!in!de!ledenraad!!!

 

 

 

! Speldjes&
De! Vereniging!MVV!Maastricht! beschikt! over!
mooie!speldjes.!Als!je!lid!wordt!van!de!Vereni=
ging! krijg! je! die! gratis.! Seizoenkaarthouders!
kunnen! die! krijgen! bij! de! info! balie! aan! het!
stadion!tegen!een!klein!bedrag!van!€!5,00.!

Het!zijn!echte!gadgets!en!zo!kun! je! laten!zien!
dat!je!supporter!bent!van!MVV.!

!

!

!

 

 

 

! Verslag&ledenraadvergadering&Vereniging&MVV&19&oktober&2015&

Tijdens! de! ledenraad! vergadering! is! Astrid!
Pinckaers! benoemd! als! lid! van! de! Ledenraad!
voor!de!afdeling!Profit.!!

Bert!Kersten,!de!nieuwe!voorzitter!van!de!BVO!
MVV!heeft! zich!voorgesteld!en!zijn! indrukken!

gedurende! de! eerste!maanden! van! zijn! voor=
zitterschap!weergegeven.!Ook!gaf!hij!een!uit=
gebreide! en! op! zeer! enthousiaste! wijze! toe=
lichting!over!de!voetbalvisie!op!korte!en!lange!
termijn!voor!hem!en!voor!MVV.!

“Als%je%invloed%wil%uitoefenen%op%de%organisatie%van%MVV,%is%een%lichaam%als%
de%Vereniging%MVV%Maastricht%en%dus%ook%de%Ledenraad,%onontbeerlijk.”!
??&Rob&Beaumont!

“Spelen%in%het%stadion%en%op%dat%kunstgras?%Sjiek.%Beter%daan%op%’t%graas%
vaan%Lummel.”%
??&Casper&Adam&(A?speler)!
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Ward! Vleugels,! de! nieuwe! penningmeester!
van!de!BVO,!gaf!een!heldere!toelichting!op!het!
afgelopen!jaar.!Het!bleek!dat!MVV!Maastricht!
het! afgelopen! seizoen! een! winst! van! €!
115.636!heeft!geboekt!tegenover!ca.!€!58.000!
winst!het!seizoen!daarvoor.!In!eerste!instantie!
nam!het!negatief!eigen!vermogen!daardoor!af!
van!€!339.122!tot!€!223.486.!Echter,!vanwege!
de! afkoop! van! het! spelersfonds! (in! totaal! €!
226.860)!liep!het!negatief!eigen!vermogen!van!
de!club!toch!op!naar!€!450.346.!

Met! deze! afkoop! is! enerzijds! voorkomen! dat!
MVV!geconfronteerd!zou!worden!met!stevige!
boetes!van!de!KNVB.!Anderzijds! is!de!club!nu!
‘baas! in!eigen!huis’!en!kan!MVV!investeren!in!
een! degelijke! voetbalinfrastructuur! zonder!
inmenging!van!derden.!De!“winst”!bij!de!ver=
koop!van!spelers!is!dus!vanaf!nu!voor!de!club!
zelf.!

Verder! zijn! op! vrijwel! alle! fronten! de! baten!
afgenomen.!Zowel! in!absolute!als! in! relatieve!
zin! is!op!het!gebied!van! sponsoring!de!daling!
het!grootst.!Door! in! te! spelen!op!deze! lagere!
opbrengsten! en! de! tering! naar! de! nering! te!
zetten! is! de! organisatie! er! desalniettemin! in!
geslaagd!een!positief!bedrijfsresultaat!te!reali=
seren.!Met!name!de!daling!van!personeelskos=
ten!speelden!hierin!een!grote!rol.!!

De! door! sponsoren! jegens! de! Stichting! MVV!
aangegane! verplichtingen,! in! samenhang!met!
de! gesignaleerde! verbetering! in! het! lopende!
boekjaar,! het! voortdurend! bewaken! van! de!
kosten,! alsmede! de! afkoop! van! het! Spelers=
fonds!met!de!daaruit!voortvloeiende!toename!
van! de! beleidsvrijheid,! heeft! geresulteerd! in!
een!positieve!continuïteitsveronderstelling.!!

Concluderend:! en! geweldige! prestatie! van!
MVV!om!de!tering!naar!de!bekende!nering!te!

zetten!en!niet!meer!uit! te! geven!dan!we!ook!
echt! hebben.! Uitzonderlijk! in! de! voetbalwe=
reld.!

De! ledenraad! heeft,! na! de! goedkeuring! van!
het! bestuur! van! de! Stichting! MVV! en! haar!
externe!accountant,!unaniem!de! jaarrekening!
vastgesteld.!

Ron!Elsen!heeft!namens!Technische!zaken!een!
enthousiaste!en!heel!uitvoerige!analyse!gege=
ven! over! de! start! van! het! seizoen! en! de! ver=
wachtingen! voor! 2015=2016.! Waar! staan! we!
nu! inzake! ambitie,! doelstelling! en! resultaat?!
Hij!begon!zijn!verhaal!met!een!geweldige!foto!
van! de! selectie! ! na! afloop! van! de! wedstrijd!
tegen! FC! Volendam.! Hieruit! kwam! duidelijk!
naar! voren:! we! doen! het! samen!! Ook! verge=
leek! hij! de! resultaten! van! vorig! jaar! en! nu.!
Vorig! jaar! in! oktober! 7! punten,! nu! 15! pun=
ten....!!

Tenslotte! gaf! Jeroen! Wijckmans! een! korte!
toelichting!over!het!resultaat!van!de!actie!“het!
lètste!graas”.!!Deze!actie!was!een!groot!succes!
en!heeft!MVV!een!mooi!bedrag!opgeleverd.!

Een! ledenraad! avond! met! veel! transparantie!
(jaarrekening),!bevlogenheid!(Bert!Kersten)!en!
enthousiasme,! deskundigheid! en! betrokken=
heid! (Ron! Elsen),! deed! ieder! ledenraad! lid!
ruim!twee!uur!lang!op!het!puntje!van!zijn!stoel!
zitten.!

Met! dank! aan! de! aanwezige! bestuursleden!
van!de!BVO!MVV,!de!leden!van!de!Ledenraad!
en! de! mensen! van! kantoor! sloot! Rob! Beau=
mont,!voorzitter!van!de!Vereniging!MVV,!deze!
avond!af.!

MarieDElise&Géron&

 

 

“Een%derby%als%MVVFFortuna%leeft%enorm%bij%de%spelers%maar%ook%bij%de%supF
porters%van%beide%kampen.”!
??&Roberto&Lanckohr%
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!!Wedstrijdorganisatie?structuur 
Het!zal!u!tijdens!de!thuiswedstrijden!opgeval=
len!zijn!dat!er!een!groot!aantal!organisaties!en!
diensten! ! betrokken! zijn! bij!
deze!wedstrijden.!Welke!dien=
sten!worden!hoe!en!door!wie!
aangestuurd! en!welke! ! proto=
collen! worden! gevolgd! om!
alles! in! de! juiste! banen! te! lei=
den?!

Eindverantwoordelijke! voor!
een!groot!deel!van!deze!orga=
nisatie! is! Stijn! Vullings.! Stijn,!
34! jaar! en! inmiddels! bijna! 11!
jaar! in!dienst!van!MVV,! is!ver=
antwoordelijk! voor! PR! /! Com=
municatie,! Maatschappelijke!

zaken! en! Wedstrijdorganisatie.! Daarnaast!
vervult!hij!de!rol!van!Perschef!van!de!club!en!

heeft! hij! nog! een! deel! Voet=
balzaken!onder!zijn!hoede.!!

Om! u! een! inzicht! te! geven! in!
de! wedstrijdorganisatie,! ge=
ven! wij! u! bijgaand! het! over=
zicht! van! de! organisatiestruc=
tuur.!!

In!deze!Nieuwsbrief!komen!de!
EHBO’ers!en!de!spandoek=kids!
aan! bod.! In! een! volgende!
Nieuwsbrief! een! aantal! ande=
re!items.!

!
&
Overzicht&Wedstrijdorganisatie&–&structuur&

Wedstrijdorganisatie-algemeen-!
*Veldbeheer! ! ! ! ! ! !
*Scheidsrechtersbegeleiding! ! ! !
*Commandoruimte!(speakers,!DJ,!lichtkrant,!5e!man)!
*Wedstrijdactiviteiten!+!vrijwilligersteam!!
(Bèr!de!Batteraof,!Club!van!de!Week,!line=up!en!spandoek=
kids,!mascotte,!loterij,!penaltybokalen,!man=of=the=match,!
overige!wedstrijdactiviteiten!als!voorwedstrijden!etc.)! !

Stijn-Vullings-
Henk!Jacobs!
Jos!Vandebeek!
Raymond!Boileau/Frans!Jacobs-

Perschef!
*Pers(ruimte)/mixed=zone!en!i=views!tv=ruimte!/!pers=
conferentie!

Stijn-Vullings-

Veiligheidscoördinator!
*Steward!coördinator! ! ! ! ! !
*Stewards! ! ! !
*EHBO!
*Stadionartsen!
*Gastheren/vrouwen!BC! ! ! !

Raymond-van-der-Burgt/Ger-van-der-Salm!
Math!Vleugels!
!
!
!
Francois!Pletsers-

“Als%je%ziet%hoe%keihard%wordt%gewerkt%door%spelers,%staf,%bestuur%en%vrijwilF
ligers.%Ongelooflijk.”!
??&Guy&Bannier!
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Ticketing/kaartverkoop!
*Kassiers!

Stijn-Provoost!!
Jef!Beckers-

MVV-Businessclub-
*Barpersoneel-

Rein-Visser-
-

Catering-en-merchandise-stadion- Veer-zien-MVV-–-Jasper-Jongen-

!

!

!

! !
De!line'up!en!spandoek'kids!

 

 

 

!!Assistentie&bij&thuiswedstrijden&door&EHBO’ers&/&brancar?
diers-
De!groep!brancardiers!,!naast!de!dug=out,!valt!
op! door! de! reflecterende! kleuren! van! hun!
uitrusting,! maar! deze! geschoolde! ehbo! ‘ers!
zijn,! in! tegenstelling! tot! hun! outfit,! de! rust!
zelve.! Zij! vormen! een! op! elkaar! ingespeeld!

team!van!4! leden!binnen!de!EHBO!vereniging!
van!Beek,!en!zij!worden!door!MVV!ingehuurd!
om! hun! diensten! te! verlenen! tijdens! de!
thuiswedstrijden!van!MVV.!

“Veer%Zien%MVV%heeft%beloofd%dit%jaar%100.000%Euro%aan%MVV%af%te%dragen.%
En%je%weet:%wat%wij%beloven%doen%we%ook.”!
??&Eric&Weijenberg!

“Ik%ben%volledig%hersteld.%Ik%kom%terug.%Het%zal%moeilijk%worden,%maar%het%
gaat%gebeuren.”!
??&Prince&Rajcomar!
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Voorzitter! van! deze! EHBO=vereniging! is!
Antoon!Heuts,! van! beroep! hovenier,! en! hij! is!
de! intermediair! tussen! zijn! groep! en! de!
clubartsen! van! MVV,! die! de! medische!
eindverantwoordelijkheid! hebben.! De! taak!
van!Antoon!en!zijn!team!is!om!op!het!signaal!
van!de!clubartsen!en!de! toestemming!van!de!

scheidsrechter! een! geblesseerde! speler! naar!
de!dokterskamer!af!te!voeren.!!

Daarnaast!zijn!zij!als!geschoolde!ehbo’ers!ook!
stand=by!in!geval!van!!calamiteiten!in!en!rond!
het! stadion.! Zij! komen! graag! naar!Maastricht!
want! zij! worden! door! de! staffunctionarissen!
van!MVV!“in!de!watten!gelegd”.!!

 

 

!

 

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

!

“Ik%ben%pas%vijf%weken%in%Maastricht,%misschien%wel%de%mooiste%stad%van%NeF
derland.”!
??&Santiago&Palacios!

Van!links!naar!rechts:!Antoon!Heuts,!Ron!Tummers,!Ceciel!van!Noorloos'Heuts!en!Mischa!Habets!


