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!Voorwoord&van&de&Voorzitter
1! April! 1902! besluiten! een! aantal! mensen! in!
Maastricht! om! een! voetbalclub! op! te! richten.!
In! een! tijd! waarin! niet! zoveel! te! doen! is! voor!
mensen,! is! de! voetbalsport! een! welkome! afA
leiding.! Groot! voordeel! hierbij! is! dat! deze!
sport! zowel! “door! joonk! es! aajd”! beleefd! kan!
worden.!En!kun!je!zelf!niet!meer!actief!spelen,!
kun!je!altijd!nog!kijken!naar!dit!spelletje.!

een! artikel! in! deze! nieuwsbrief! allemaal! aan!
waar!zij!mee!bezig!zijn.!Kom!dus!vanaf!2!april!
a.s.!naar!de!business!ruimte!en!kom!zelf!kijken!
naar! deze! historie.! De! business! ruimte! is!
trouwens! door! de! week! open,! ingang! via! de!
gracht.!
En! als! je! materiaal! hebt! over! de! historie! van!
MVV! laat! het! dan! de! werkgroep! weten!!! Hoe!
meer!wij!kunnen!laten!zien!van!ons!verleden,!
hoe!rijker!de!club!wordt.!

115!jaar!later!bestaat!deze!club!nog!steeds!en!
dragen! vele! mensen! in! Maastricht,! omgeving!
en!verder!weg,!een!roetAwit!hart.!Het!is!goed!
dat! we! stilstaan! bij! dit! soort! momenten.! 115!
jaar!is!uiteindelijk!ook!niet!niks!en!er!zijn!niet!
veel!ploegen!die!dit!kunnen!aantonen.!

In!een!seizoen!waar!de!prestaties!op!het!veld!
uitstekend! zijn,! de! sfeer! bij! MVV! prima! en! de!
continuïteit!steeds!beter!wordt,!is!het!dus!ook!
een!club!om!met!velen!echt!trots!op!te!zijn.!

Een! historie! met! veel! ups! en! downs,! maar!
altijd!een!van!in!het!betaald!voetbal!na!1953.!
Een! werkgroep! van! ledenraadleden! is! aan! de!
slag! gegaan! met! deze! historie! en! zij! geven! in!

Kom!op!die!roeje,!kom!op!MVV!!!!
Rob&Beaumont,&Voorzitter&Vereniging&MVV&
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! Verslag&Ledenraadvergadering&16&Januari&2017
Tijdens!de!ledenraadvergadering!zijn!Dave!van!
Bogaert!en!Bart!Kurris!benoemd!als!lid!van!de!
ledenraad! voor! de! afdeling! OudAspelers! resA
pectievelijk!afdeling!Profit.!Aangezien!Roberto!
Lanckohr! zijn! lidmaatschap! heeft! opgezegd! is!
er! weer! een! vacature! ontstaan! binnen! de! afA
deling!OudAspelers.!!

liseren! zodat! iedereen! de! mooie! spullen! van!
MVV! kan! bewonderen.! Wie! materialen! heeft!
over! de! historie! van! MVV! wordt! opgeroepen!
dit!aan!te!geven!bij!de!werkgroep.!We!kunnen!
veel!gebruiken!!!Wordt!vervolgd.!
De!visie!en!het!doel!van!de!Vereniging!MVV!is!
uitgebreid! besproken.! Aanleiding! was! dat! het!
bestuur! van! de! Vereniging! zich! afvroeg! na! 6!
jaren! bestaan! waar! we! nu! staan,! of! de! invulA
ling!van!de!doelstelling!goed!uitgevoerd!wordt!
en!of!de!juiste!dingen!(goed)!gedaan!worden.!
De! leden! van! de! ledenraad! hebben! dit! ter!
plekke!per!afdeling!besproken!en!hun!mening!
op! papier! gezet.! Het! bestuur! zal! dit! verder!
bespreken! en! in! de! volgende! vergadering! teA
rugkoppelen.!!!

Paul! Penders,! algemeen! directeur! MVV,! verA
telt! zijn! ervaringen! tot! nu! toe.! Paul! heeft! aan!
het! begin! van! het! nieuwe! seizoen! het! stokje!
overgenomen! van! Frans! Erens.! Binnen! MVV!
werken!gemotiveerde!personeelsleden,!helaas!
zijn! dit! er! (te)! weinig,! aangevuld! met! stagiaiA
res.!Daarnaast!zijn!veel!vrijwilligers!werkzaam,!
hun! steun! is! groot!! De! investering! in! voetbal!
gaat!uit!van!de!visie!als!men!in!de!bovenkant!
(eerste!elftal)!investeert!het!aan!de!onderkant!
(jeugd)! ook! goed! loopt,! met! name! ook! in! de!
jeugd!wordt!goed!werk!verricht.!Het!scoutingA
verhaal! staat! weer! goed! op! de! rails.! Als! de!
scouting! niet! in! orde! is! heb! je! daar! jaren! last!
van.!MVV!heeft!weer!grond!onder!de!voeten,!
een! “gezonde”! bedrijfsvoering! en! het! voetbal!
laat! een! positieve! trend! zien.! Helaas! blijft! de!
druk! van! het! tekort! aan! liquide! middelen!
voelbaar.! Pauls! ambities! zijn:! strijden! om! een!
promotieplek,! uitbreiding! van! fte’s! op! kanA
toor,! een! goede! sfeer! in! het! stadion! en! het!
renoveren!van!de!Businessclub.!Maar!dit!alles!
stap!voor!stap!en!binnen!de!financiële!middeA
len.!

Tenslotte!geeft!Hennie!Bastiaans!de!stand!van!
zaken!weer!met!betrekking!tot!de!selectie!van!
MVV.! Hij! begint! zijn! verhaal! met! de! geestige!
opmerking! dat! de! dugAout! te! klein! aan! het!
worden! is…! Er! is! een! goede! samenwerking!
met!verschillende!clubs!met!betrekking!tot!het!
huren! van! spelers,! echter! men! dient! er! alert!
op! te! zijn! dat! de! identiteit! van! de! club! niet!
onder! druk! komt! te! staan.! Dit! jaar! is! gekozen!
voor!meer!eigen!spelers.!!
Het!uitgangspunt!is!een!steeds!betere!selectie!
waarbij!de!duurzaamheid!heel!belangrijk!is.!Er!
is! een! aantal! contracten! afgesloten! en! met!
enkele! spelers! voert! men! nu! gesprekken.!
Goede!stap!is!geweest!de!afkoop!van!het!speA
lersfonds.! Compliment! aan! MVV!! Hij! sluit! af!
met! de! mooie! woorden,! geniet! van! het! moA
ment!waar!we!nu!staan!!!

Na! afloop! van! dit! verhaal! dankt! Rob! BeauA
mont! Frans! Erens! voor! zijn! grote! inzet! als! alA
gemeen!directeur!de!afgelopen!3!jaar.!!
Yvon!Prince!geeft!namens!de!werkgroep!histoA
rie! MVV! de! stand! van! zaken! weer.! Er! zullen,!
om!te!beginnen,!twee!vitrine!kasten!geplaatst!
worden!in!de!Businessruimte,!deze!kasten!zijn!
gesponsord,! waarvoor! grote! dank.! Naast! de!
vitrinekasten!wordt!gedacht!om!alles!te!digitaA

Met!dank!aan!de!aanwezigen,!sluit!Rob!BeauA
mont,!voorzitter!van!de!Vereniging!MVV,!deze!
avond!af.!
MarieCElise&Géron&
&
&

!
Pagina&2&van&6&
!

&

Nieuwsbrief&Vereniging&MVV&Maastricht&

Jaargang&2016C2017,&Editie&3&

!

!!Nieuwe&Leden&van&de&Ledenraad&Vereniging&MVV
Sjoerd&Winkens&

van!JCI!Maastricht!(netwerkclub)!en!de!ledenA
raad!van!MVV.!

Ik!ben!Sjoerd!Winkens,!33!jaar!en!woonachtig!
te!Lanaken!met!mijn!vrouw!Kim!en!mijn!twee!
zoontjes! Quinn! en! Fedde.! Mijn! kinderen! zijn!
inmiddels!ook!mijn!grootste!hobby!geworden!!

Ik! heb! destijds! gekozen! om! in! de! ledenraad!
van!MVV!te!gaan!deelnemen,!omdat!ik!als!oud!
speler! van! MVV! een! aantal! keren! heb! meeA
gemaakt! hoe! de! club! door! verschillende! oorA
zaken! bijna! ten! onder! is! gegaan.! Door! actief!
mee!te!denken!en!kritisch!naar!beslissingen!te!
kijken!hoop!ik!een!steentje!bij!te!kunnen!draA
gen!aan!de!opmars!van!MVV,!om!zo!uiteindeA
lijk! weer! op! een! gezonde! manier! terug! te! keA
ren!naar!het!hoogste!niveau!in!Nederland.!

Na! jarenlang! in! het! 1e! elftal! van! MVV! (ongeA
veer! 340! wedstrijden)! te! hebben! gevoetbald!
en!een!kort!uitstapje!te!hebben!gemaakt!naar!
Helmond! Sport! tussendoor,! ben! ik! nu! werkA
zaam! voor! Valid! als! accountmanager.! Valid!
zorgt! ervoor! dat! (middel)grote! bedrijven! geA
holpen! worden! om! op! ICT! gebied! hun! bedrijf!
te! ontzorgen,! verbeteren! en! vernieuwen.! Ik!
ben! daarnaast! nog! actief! als! amateurvoetbalA
ler! in! België! bij! KVV! Vlijtingen.! Ook! ben! ik! lid!

!Mochten! jullie! nog! vragen! hebben! of! meer!
willen! weten! dan! kunnen! jullie! mij! altijd! vinA
den!via!LinkedIn!of!Facebook!!

Bart&Kurris&

ook! bezig! met! commuA
nicatie,! arrangementen,!
events!en!sponsoring.!

Maag! iech! m’ch! eve!
veurstèlle?! Mijn! naam!
is! Bart! Kurris! en! ik! ben!
op! 16! januari! toegetreA
den! tot! de! Ledenraad!
van! MVV! Maastricht.! Ik!
ben! 50! jaar,! getrouwd,!
twee! kinderen! en! we!
wonen!in!Valkenburg.!Ik!
ben! geboren! in! Wieck!
en! opgegroeid! in! het!
Jekerdal.! Na! het! VeldekeAcollege! koos! ik! voor!
een! ManagementAopleiding! aan! de! HogeA
school! Heerlen.! Na! mijn! afstuderen! werd! ik!
Duty!Manager!bij!de!Accor!hotelgroep.!Daarna!
Chief!Housekeeper!op!de!schepen!van!de!HolA
land! America! Line.! Terug! in! Nederland! begon!
ik! bij! Holland! Casino! Valkenburg! als! DienstA
doende! Chef! Algemene! Zaken! en! nu! werk! ik!
voor! Marketing! &! Sales.! Daarbij! houd! ik! mij!

Mijn! grootste! hobbies!
zijn! voetballen! en! wielA
rennen.! Ik! ga! graag! op!
reis! en! ik! houd! van! lekA
ker! eten! en! een! glas!
rode!wijn.!!
Na! de! seizoenskaarten!
in! mijn! jeugd! bezoek! ik!
MVV!sinds!mijn!Holland!
Casino! tijd! vanuit! de! business! club.! ! In! de! LeA
denraad! wil! ik! graag! met! mijn! hotelA,! cruiseA!
en! casinoAervaring! (en! mèt! mien! roedAwit!
hart!)! mee! toezien! op! het! beleid! van! MVV!
Maastricht! en! de! kernwaarden! bewaken! van!
de!club.!Ook!zal!ik!niet!aarzelen!om!mijn!netA
werk!aan!te!!boren,!wanneer!dat!MVV!verder!
kan!helpen.!!

!
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kampioen! van! de! Eerste!
Divisie.! Dat! was! natuurA
lijk! een! geweldige! beleA
venis.! Na! een! aantal! jaA
ren! Eredivisie,! maakte! ik!
helaas! ook! de! diepste!
dalen!mee,!de!kelder!van!
de! Eerste! Divisie! en! de!
financiële!crisis.!

Graag! stel! ik! mijzelf! aan!
jullie! voor,! kersvers!
nieuw! (en! trots)! lid! van!
de! ledenraad! van! de!
Vereniging! MVV.! Mijn!
naam! is! Dave! van! BoA
gaert,! ben! 38! jaar! oud,!
geboren! en! getogen! in!
Maastricht,! momenteel!
woonachtig! in! UlestraA
ten.!Ik!ben!getrouwd!met!Nancy!en!vader!van!
drie! geweldige! dochters,! Laura,! Robine! en!
Felice.! Als! 'gamin'! van! 6A7! jaar! (en! fanatiek!
supporter)!droomde!ik!er!al!van!om!ooit!in!het!
1e! team! van! MVV! te! mogen! spelen.! Op! mijn!
12e! maakt! ik! de! overstap! van! RKHSV! naar! de!
jeugd! van! MVV.! Daar! speelde! ik! tot! en! met!
mijn! 23e! jaar.! Vanaf! mijn! 17e! maakte! ik! deel!
uit!van!de!1e!selectie.!!

Na! mijn! voetbalperiode!
heb! ik! mij! gericht! op!
hardlopen!en!bergsport.!Daar!wordt!nu!(naast!
de!kinderen)!samen!met!mijn!vrouw!de!meesA
te!vrije!tijd!aan!gespendeerd.!Het!kan!niet!gek!
genoeg,! marathons,! ultralopen,! hiken! met!
rugzak! door! de! bergen,! bergtoppen! beklimA
men,!fantastisch!mooi!!
Als!(kersvers)!lis!van!de!ledenraad!hoop!ik!een!
positieve! bijdrage! te! kunnen! leveren! aan! de!
vereniging!en!de!voetbalclub!MVV,!die!diep!in!
mijn!hart!geworteld!is.!!!!!!

Tijdens!mijn!eerste!volledige!seizoen!bij!het!1e!
team! werden! we! met! een! fantastisch! team!
!
Ron&Benen&

manier! wil! ik! mijn! bijdraA
ge! leveren! aan! een! sucA
cesvolle!toekomst!van!de!
club,! sportief,! financieel!
maar! ook! maatschappeA
lijk.! ! Meedenken! en! praA
ten! over! nieuwe! ontwikA
kelingen!en/of!inspringen!
op!nieuwe!initiatieven!bij!
de!club.!!

Als! lid! van! de! ledenraad! is!
mij! gevraagd! om! me! hier!
kort! voor! te! stellen.! Ik! ben!
59! jaar,! woon! in! MaasA
tricht,!in!het!dagelijks!leven!
werkzaam! geweest! in! het!
onderwijs.!Na!de!studie!aan!
de! Pedagogische! Academie!
heb!ik!de!1é!graad!behaald!
in! de! vakken! handvaardigA
heid,! kunstgeschiedenis! en!
tekenen.!!!

Wat!mij!bijvoorbeeld!ook!!
is! opgevallen! is! dat! hoeA
wel!!MVV!veel!!draagvlak!
en! fans! heeft! in! MaasA
tricht! en! omstreken,! de!
bezoekersaantallen! van!
thuiswedstrijden! volgens! mij! veel! te! laag! zijn.!
Dit!gaat!mij!aan!het!hart!omdat!ik!van!mening!
ben! dat! een! club! als! MVV! en! de! spelers! en!
technische! staf! beter! verdienen.! Wat! kunnen!
we! doen! om! het! stadion! weer! voller! te! krijA
gen?!!

Samen!met!mijn!zoon!ga!ik!
al! heel! wat! jaren! naar! de!
wedstrijden! van! us! MVVke.! Maar! omdat! ik!
meer!wilde!betekenen!voor!de!club!dan!alleen!
maar!supporter!zijn!en!me!op!een!!enthousiasA
te,!manier!inzetten!voor!de!club.!Daarom!ben!
ik! lid! ook! geworden! van! de! ledenraad.! DaarA
naast!probeer!ik!ook!te!participeren!bij!andere!
werkzaamheden! die! zich! voordoen.! Op! deze!
!
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! Werkgroep&Historie&MVV&Maastricht
De! werkgroep! Historie! MVV! is! in! het! leven!
geroepen!tijdens!de!vergadering!van!de!ledenA
raad! van! de! Vereniging! MVV! Maastricht! op! 9!
maart!2016.!Toen!deed!Rob!Beaumont!nameA
lijk! een! hartstochtelijke! oproep! aan! de! leden!
om! zich! te! melden! als! lid! van! een! werkgroep!
die! de! historie! van! MVV! zou! moeten! gaan!
archiveren.!

doelstelling!is!om!op!2!april!a.s.,!de!115e!verA
jaardag! van! MVV,! twee! vitrinekasten! in! de!
sponsorruimte!te!presenteren!met!daarin!een!
eerste!selectie!van!trofeeën!en!andere!verwijA
zingen! naar! de! historie! van! MVV.! De! werkA
groep! is! er! van! overtuigd! dat! daarna! een!
sneeuwbaleffect! optreedt! en! dat! nog! meer!
dierbare!herinneringen!aan!het!grote!verleden!
van! MVV! in! tastbare! vorm! boven! water! koA
men.!

Rob! had! een! mooi! verhaal:! bij! alle! BVO’s! die!
hij! in! de! loop! der! tijd! had! bezocht,! stond! er!
wel! ergens! een! fraaie! vitrine! met! de! prijzen!
die! door! de! club! in! kwestie! waren! veroverd.!
Zo! niet! bij! MVV.! Volgens! Rob! is! dat! niet! te!
wijten! aan! het! ontbreken! van! gewonnen! beA
kers! en! andere! prijzen,! maar! eerder! aan! de!
grote! hoeveelheid! trofeeën! zodat! verantA
woord!exposeren!een!moeilijke!zaak!is.!

Gaande! de! vergaderingen! van! de! werkgroep!
werd! de! horizon! verlegd! en! de! scope! verA
breed.!Er!zijn!nu!plannen!om!de!getuigenissen!
van!onze!geschiedenis!te!digitaliseren!en!voor!
iedereen! via! de! moderne! media! toegankelijk!
te!maken.!Stelt!u!zich!voor:!tijdens!de!rust!van!
een!wedstrijd!van!onze!jongens!worden!hoogA
tepunten!getoond!van,!we!noemen!maar!een!
voorbeeld,!MVVARoda!(3A1).!

Nog! tijdens! de! vergadering! van! 9! maart! j.l.!
meldden! zich! meerdere! leden! aan! voor! de!
werkgroep.!Deze!werden!gescreend!op!kennis!
van!de!historie!van!MVV!en!vooral!op!clubliefA
de,!die!onvoorwaardelijk!dient!te!zijn.!
Uiteindelijk!werd!de!werkgroep!samengesteld,!
uiteraard! onder! voorzitterschap! van! Rob! zelf,!
met! Yvon! Prince,! Alfredo! Coenen! en! Léon!
Partouns.!

Uiteraard! zijn! deze! plannen! niet! te! realiseren!
zonder!financiële!middelen.!We!hebben!al!een!
sponsor! gevonden! voor! de! eerste! twee! vitriA
nekasten!en!zijn!er!van!overtuigd!dat!er!meer!
sponsoren! zullen! volgen.! Het! is! immers! een!
unieke! kans! om! de! naam! van! een! bedrijf!!
“veur! iewig”! aan! de! historie! van! onze! club! te!
verbinden.!

Inmiddels! zijn! we! bijna! een! jaar! verder! en!
liggen!de!werkzaamheden!op!koers.!De!eerste!

Namens& de& werkgroep& historie& MVV,& Léon&
Partouns&

!

! Playing&for&Success&Maastricht&start&3de&groep!
Playing! for! Success! (P4S)een! van! de! maatA
schappelijke! activiteiten! van! MVV! Maastricht!
is! in! september! 2016! gestart! met! een! derde!
groep! van! 15! tieners! uit! het! voortgezet! onA
derwijs.!
P4S! is! een! naschools! programma! voor! kinA
derenAtieners!van!8!tot!14!jaar,!die!op!school!
niet! laten! zien! wat! ze! werkelijk! kunnen.! Er!
!
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komt! niet! uit! wat! er! in! zit.! Om! sociaalA
emotionele! redenen! loopt! het,! soms! tijdelijk,!
minder! lekker! dan! verwacht.! ! P4S! ! richt! zich!
dan!ook!vooral!op!de!sociaalAemotionele!ontA
wikkeling!van!kinderen!en!jongeren.!UiteindeA
lijk! zullen! de! talenten! zichtbaar! worden! en!
gaan!kinderen!meer!uit!zichzelf!halen.!!!!
P4S! werkt! vanuit! een! aantal! kernwaarden! en!
het! leren! is! met! een! WOWAfactor:! De! locatie!
(Stadion!de!Geusselt),!het!team!(de!docenten,!
stagiaires! en! medewerkers! MVV),! de! idolen!
(spelers!van!MVV)!en!het!exclusieve!karakter.!

Jaargang&2016C2017,&Editie&3&

Het! leercentrum! is! gevestigd! in! de! BusinessA
club!van!MVV.!
Iedere!woensdag!vanaf!09.30!uur!zijn!deze!15!
tieners!te!gast!en!maakt!deze!ochtend!school!
plaats! voor! P4S.! Onder! leiding! van! Kim! AdriA
aens!en!een!team!van!4!studenten!pedagogiek!
en! CIOS! gaan! de! leerlingen! aan! de! slag! met!
thema's!als!presenteren,!solliciteren,!sport!en!
gezondheid! en! werken! aan! je! eigen! kwaliteiA
ten.! Op! deze! woensdagochtenden! kan! men!
spreken! van! een! WinAWin! situatie.! Wat! is! er!
nou!niet!mooier!als!onderwijs!vanuit!de!BusiA
nessclub! en! naast! je! op! het! veld! traint! de! seA
lectie! van! MVV.! In! de! pauzes! even! chillen! op!
en!langs!het!veld!en!met!een!van!je!idolen!op!
de! foto,! of! een! interview! doen! met! Nick! KuiA
pers.! Dit! kan! bij! P4S! en! maakt! dat! de! animo!
om!deel!te!nemen!erg!groot!is.!Het!is!dan!ook!
een! voorrecht! om! voor! P4S! uitgenodigd! te!
worden.! De! aanmeldingen! lopen! altijd! via! de!
scholen!en!in!overleg!met!P4S!worden!de!leerA
lingen,!net!als!bij!MVV,!geselecteerd.!
Het&P4S&team&
!

!

! Bestel&nu&het&MVV<jubileumshirt&c.q.&tenue
Op! zondag! 2! april! 2017! viert! MVV! Maastricht!
haar!115e!verjaardag.!Ter!gelegenheid!van!dit!
jubileum! zal! de! club! op! deze! feestdag! in! een!
speciaal! jubileumtenue! aantreden! tijdens! de!
‘Derby! van! het! Zuiden’! tegen! Fortuna! Sittard.!
!

Het! shirt! kost! €49,50.! Het! complete! tenue!
(incl.!broek!en!sokken)!heeft!u!al!in!bezit!voor!
€69,50.! Bestellen! is! mogelijk! via! de! website!!!
www.mvvfanstore.nl.

!
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