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!Voorwoord&van&de&Voorzitter
Hoe!verder?!Het!kalenderjaar!2015!is!afgeslo7
ten!en!we!mogen!spreken!van!een!goede!eer7
ste! seizoenshelft! van! MVV.! Goed! verzorgd!
voetbal,! inzet,! betrokkenheid,! gemotiveerde!
spelers!en!staf!en!er!valt!iets!te!beleven!in!de!
Geusselt.!Fijn!om!te!zien,!een!lust!om!te!erva7
ren.!

het!daglicht!door!supportersacties!(en!niet!dus!
door! het! voetballen…),! is! de! kans! aanwezig!
dat! we! boetes! krijgen! en! worden! direct! be7
trokkenen!moedeloos!van!het!gegeven!dat!er!
blijkbaar! een! aantal! verstoorders! zijn! van! de!
orde.!
Boetes! kunnen! we! niet! hebben,! we! hebben!
die!niet!in!de!begroting!staan!en!met!dat!geld!
kunnen! we! veel! beter! zaken! doen! die! met!
voetballen! en! het! bestaansrecht! van! MVV! te!
maken! hebben.! Wanneer! begrijpen! “de! sup7
porters“! nu! eens! eindelijk! dat! je! je! club! hier7
mee! alleen! te! kort! doet?! En! naar! alle! waar7
schijnlijkheid! niet! ALLE! supporters,! maar!
slechts!een!heel!klein!deel!daarvan.!Een!echte!
supporter! doet! zijn! eigen! club! NOOIT! tekort,!
maar!misschien!heb!ik!een!verkeerde!definitie!
van!“echte!supporter”.!

De! laatste! wedstrijd! van! 2015! viel! tegen.! Een!
stevige! nederlaag! tegen! Sparta! de! koploper,!
maar! vooral! de! wijze! waarop! “supporters“!
reageerden!tegen!FOX.!
Dat! niet! iedereen! gelukkig! is! met! wedstrijden!
op!andere!dagen!dan!de!vrijdag!en!met!twee7
de! elftallen! is! duidelijk.! Gelukkig! mag! je! je!
mening! in! dit! land! hierover! geven.! Maar! om!
vervolgens!je!protest!zó!vorm!te!geven!dat!de!
arbiter!de!wedstrijd!dient!stil!te!leggen,!gaat!in!
mijn!ogen!echt!veel!te!ver.!

Rob&Beaumont,&Voorzitter&Vereniging&MVV&

Door!die!actie!komt!MVV!opnieuw!negatief!in!
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! Verslag&ledenraadvergadering&17&december&2015&
Het! merendeel! van! de! bijeenkomst! bestond!
uit!een!uitleg!van!de!KNVB!expertise!centrum.!
Robbert!Nuytink!en!Inge!van!Bogerijen!namen!
ons! mee! in! ontwikkelingen! en! trends! op! lan7
delijk!niveau!en!ook!met!betrekking!tot!MVV.!
Wat! kan! het! expertise! centrum! betekenen!
voor! de! betaald! voetbalclubs! (voorbeeld! is!
bijvoorbeeld! het! recente! FAN! onderzoek),!
waar!kun!je!welke!kennis!weghalen!(vind!niet!
uit!wat!er!al!is),!waar!kunnen!opleidingen!ge7
volgd!worden!voor!bijvoorbeeld!betaald!voet7
balorganisaties!en!waar!kun!je!welke!adviezen!
halen! (hoe! krijgen! we! meer! studenten! naar!
het!stadion)?!
Een!aantal!aardige!gegevens!weden!gepresen7
teerd.!Wist!u!dat!in!het!seizoen!201472015!in!
het!betaald!voetbal?!
" 252.850! mensen! een! seizoenkaart! had7
den.!!
" De! eredivisie! en! Jupiler! League! ! 2.792!
medewerkers!telden!(inclusief!spelers)!
" De! bezettingsgraad! bij! thuiswedstrijden!
van!MVV!gemiddeld!op!42%!lag.!Dit!is!het!
aantal! toeschouwers! vergeleken! met! het!
aantal!plaatsen!in!het!stadion.!((4233!toe7
schouwers)! Hiermee! bezet! MVV! de! 6de!
plek!in!de!Jupiler!League!
" €!58.000!het!gemiddelde!bruto!jaarsalaris!

van!een!speler!in!de!Jupiler!League!!
Vanuit! Fan! onderzoek! Jupiler! League! 2014! 7!
2015:!
" 85%!van!de!seizoenkaarthouders!van!plan!
is! zijn! kaart! voor! komend! seizoen! te! ver7
lengen.!
" 86%! beoordeelt! het! stadion! bezoek! als!
(zeer)!goed.!
" 76%!van!alle!fans!beoordeelt!de!sfeer!als!
(zeer)!goed.!
" 85%! beoordeelt! de! sportiviteit! van! hun!
club!als!goed!of!uitstekend.!
" 78%!beoordeelt!de!informatie!voorziening!
van!hun!club!als!(zeer)!goed.!
" 96%! van! alle! fans! voelt! zich! meestal! of!
altijd!veilig!in!het!stadion.!
Een! zeer! interessante! bijeenkomst! met! veel!
informatie.! We! zullen! het! KNVB! expertise!
centrum! zeker! nogmaals! uitnodigen! aan! de!
hand!van!specifieke!vragen!van!onze!kant.!
Verder!werden!Gid!van!Schijndel,!Bence!Bánki!
en!Marcel!Jöris!als!nieuwe!leden!geïnstalleerd!
en! deelde! de! directeur! financiën! van! de! BVO!
(Jef!Thoma)!mee!dat!MVV!op!koers!zit!met!de!
ingediende!begroting!201572016.!
Jeroen&Wijckmans&

! Speldjes&
De!Vereniging!MVV!Maastricht!beschikt!
over!mooie!speldjes.!Als!je!lid!wordt!van!
de! Vereniging! krijg! je! die! gratis.! Sei7
zoenkaarthouders!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.
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!!Nieuwe&Leden&van&de&Ledenraad
Bence&Bánki&
Even! voorstellen…! In! 1963! ben! ik! geboren! in!
Amsterdam.!Na!een!aantal!jaren!in!Zandvoort!
zijn! we! verhuisd! naar! Heer,! dat! net! gean7
nexeerd! was! door! Maastricht.! Na! mijn! studie!
theologie!ben!ik!eind!jaren!‘90!gaan!werken!in!
de! buurten! Malberg,! Daalhof,! Wittevrouwen7
veld! en! ! Wijckerveld.! Sinds! 2003! werk! ik! als!
geestelijk! verzorger! in! azM! /! Maastricht!
UMC+.!!
Met! het! mondiaal7maatschappelijke! gezicht!
van! MVV! mocht! ik! al! kennis! maken! na! mijn!
stage!in!Tanzania!in!1995,!waar!ik!samen!met!
jongeren! een! voetbalveld! aangelegd! heb! in!
Bagamoyo! (vooral! veel! palmen! rooien).! Na!
terugkomst! heeft! MVV! ballen! en! shirts! en!
doelnetten!beschikbaar!gesteld!voor!de!plaat7
selijke!club!aldaar.!
Veel!wedstrijden!heb!ik!gezien!op!de!Maas7!en!
Boschpoorttribune.! Nu! heb! ik! m’n! plekje! op!
Noord! gevonden! achter! het! doel,! tussen! de!
‘’femilies!en!kinjer”!van!’’us!mvv’ke’’.!
Het!is!zeer!eervol!voor!mij!om!plaats!te!mogen!
nemen! in! de! ledenraad! van! MVV.! De! afgelo7

pen! jaren! heb! ik! met! bewondering! de! maat7
schappelijke! profilering! van! MVV! gadegesla7
gen.! Ik! zet! mij! van! ganser! harte! in! voor! deze!
voetbalclub!met!rijke!historie!en!een!sportieve!
toekomst.!!

Marcel&Jöris&
Vanuit! mijn! dagelijks! werk! ben! ik! nauw! be7
trokken! bij! maatschappelijke! ontwikkelingen.!
Naast! mijn! werk! zet! ik! mij! in! voor! diverse!
maatschappelijke! doelen.! Veelal! vanuit! een!
bestuursfunctie.!!
MVV!draag!ik!al!vele!jaren!een!warm!hart!toe.!
Ruim! 40! jaar! lang! bezoek! ik! trouw! alle! wed7
strijden,! waarvan! de! laatste! 25! jaar! als! spon7
sor.! Dat! vond! ik! een! mooi! moment! om! mijn!
betrokkenheid!extra!kracht!bij!te!zetten.!
Het!lidmaatschap!van!de!Ledenraad!is!hier!een!
(logisch)! gevolg! van.! Graag! lever! ik! met! mijn!

kennis,! ervaring! en! netwerk! een! bijdrage! aan!
een!nog!sterker!en!duurzamer!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!hoog7
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!!!

!

! De&Beste&Wensen&voor&2016!&

!
De&redactie&van&deze&nieuwsbrief&wenst&alle&leden&van&de&Vereniging&MVV&een&fantastisch&2016&
waarin&we&vaak&van&MVV&en&deze&sfeer&mogen&genieten!&
!!

!

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