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!Voorwoord&van&de&Voorzitter
Aan! het! einde! van! het! jaar! of! het!
begin! van! het! nieuwe! jaar! maken!
mensen! voornemens! voor! het! jaar!
dat! voor! hen! ligt.! Goede! voorne9
mens.! Soms! om! zaken! beter! te!
doen! dan! het! afgelopen! jaar,! soms!
zaken! die! men! wenst! en! hoopt! dat!
die!het!nieuwe!jaar!vervuld!zouden!worden.!

Daarnaast! hoop! ik! dat! het! ons!
gaat! lukken! om! meer! sponsoring!
binnen!te!halen.!Met!het!huidige!
budget!blijven!we!steken!op!Jupi9
ler!niveau,!er!zal!geld!bij!moeten!
om!de!sprong!naar!boven!te!wa9
gen.! Daar! kunnen! we! allemaal!
ons! steentje! aan! bijdragen.! Hoe?! Door! men9
sen! warm! te! maken! voor! MVV! en! ze! mee! te!
nemen! naar! thuiswedstrijden! (meer! toe9
schouwers),!door!potentiele!sponsoren!aan!te!
melden! aan! de! mensen! van! kantoor,! door!
goede! pr! te! maken! over! MVV.! Ieder! stapje!
helpt!om!vooruit!te!komen!en!positieve!stap9
jes!hebben!invloed!op!onze!omgeving.!

Voor! MVV! heb! ik! die! wensen! ook.! Natuurlijk!
dat!we!zo!hoog!mogelijk!eindigen!op!de!rang9
lijst,! maar! dat! we! in! ieder! geval! nacompetitie!
gaan!spelen.!Op!het!moment!van!schrijven!zit!
dat!er!nog!zeker!in,!er!is!nog!geen!man!over9
boord.!Ik!hoop!dan!ook!dat!in!het!nieuwe!jaar!
de! wisselvalligheid! uit! de! ploeg! gaat.! Ik! hoop!
een! stabiel,! sterk,! voetballend! eerste! elftal! te!
zien! dat! (opnieuw)! laat! zien! dat! ze! goed! kun9
nen! voetballen! en! bovenaan! mee! kunnen!
draaien.!Niet!een!groep!voetballers,!maar!een!
team!dat!voor!elkaar!door!het!vuur!gaat.!!

Maar!bovenal!hoop!ik!dat!we!persoonlijk! een!
gezond,! sportief! en! gelukkig! 2018! mogen!
meemaken.!
Rob&Beaumont,&Voorzitter&Vereniging&MVV&
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!!Verslag&ledenraadvergadering&14&december&2017
Tijdens! de! ledenraad! vergadering! is! Dave! van!
Bogaert! benoemd! als! bestuurslid! van! de! Le9
denraad!voor!de!afdeling!Oud9spelers.!Al!sinds!
geruime! tijd! heeft! in! het! bestuur! van! de! Ver9
eniging! geen! afgevaardigde! gezeten! namens!
deze! afdeling.! We! zijn! verheugd! dat! deze! va9
cature!nu!ingevuld!is.!!
Tevens! is! er! een! nieuwe! bestuursvacature!
ontstaan!door!het!vertrek!van!Peter!Harkema.!
Peter! was! bestuurslid! voor! de! afdeling! sport9
liefhebbers.! Rob! dankt! Peter! voor! zijn! grote!
inzet!gedurende!vele!jaren!voor!de!Vereniging!
MVV!Maastricht.!
Vervolgens!heeft!men!stilgestaan!bij!de!stand!
van!zaken!met!betrekking!tot!de!kernwaarden!
van!de!Vereniging!MVV.!!Aan!de!hand!van!een!
notitie! zijn! de! aanwezigen! per! afdeling! bij!
elkaar!gaan!zitten!en!is!hun!feedback!terugge9
koppeld! aan! het! bestuur! van! de! Vereniging.!
De! discussie! was! geanimeerd,! fel! en! betrok9
ken!bij!de!gedachten!over!de!kernwaarden.!De!
bevindingen! van! de! afdelingen! zullen! worden!
meegenomen! in! het! eindresultaat.! Wordt!
vervolgd!in!de!volgende!vergadering.!
Ook! werd! besproken! hoe! de! samenwerking!
binnen! de! verschillende! afdelingen! van! de!
Vereniging! MVV! verloopt.! Over! en! weer! wer9
den!tips!gegeven.!
Tenslotte! heeft! Paul! Penders,! de! algemeen!
directeur! een! uitgebreide! toelichting! gegeven!

over! de! huidige! stand! van! zaken! met! betrek9
king!tot!de!organisatie!en!de!ontwikkeling!die!
binnen! MVV! doorgemaakt! wordt.! Een! hele!
belangrijke!ontwikkeling!die!naar!voren!kwam!
is! de! ontwikkeling! van! talenten.! Hierin! zijn!
grote!stappen!gemaakt,!met!dank!aan!de!gel9
delijke! ondersteuning! van! de! Provincie! Lim9
burg.!!
Tevens! is! MVV! bezig! met! een! nieuw! marke9
tingplan!op!te!stellen!voor!de!langere!termijn!
inzake!sponsoring.!Opvallend!is!de!hoge!score!
van! de! bezoekersaantallen! ten! opzichte! van!
andere!Jupiler!League!clubs.!
Als! laatste! gaf! Paul! nog! een! paar! knelpunten!
aan! zoals! onder! andere! het! tekort! aan! par9
keerplaatsen,! ruimtes! voor! maatschappelijke!
activiteiten,!en!de!kleedkamers.!Onlangs!heeft!
de! directie! van! MVV! de! gemeenteraad! van!
Maastricht! uitgenodigd! voor! een! rondleiding!
door! het! stadion.! Een! redelijk! grote! afvaardi9
ging!van!de!gemeente!Maastricht!was!verrast!
door! het! verhaal! over! de! kwaliteit! van! het!
stadion! (eigendom! van! de! gemeente)! en! zien!
zeker! de! noodzaak! van! een! goed! onderhoud!
wel! in.! Nu! hopen! dat! dit! ook! leidt! tot! de!
broodnodige!aanpassingen!in!het!stadion.!!
Met! dank! aan! Paul! Penders! en! de! leden! van!
de! Ledenraad,! sluit! Rob! Beaumont,! voorzitter!!
van!de!Vereniging!MVV,!deze!boeiende!avond!
af.!
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! Historie&MVV&Maastricht&

Ze!staan!te!schitteren!in!de!business!ruimte!…!

En!er!komt!nog!meer!…!…!

Vijf! prachtig! gevulde! kasten! met! historisch!
materiaal!van!MVV!…!

Nog! niet! gezien?! Loop! overdag! als! je! in! het!
stadion! kunt! komen! via! de! gracht! naar! de!
business!ruimte!en!kom!kijken!naar!de!prach9
tige! geschiedenis! van! MVV.! En! heb! je! nog!
spullen! staan! waarvan! je! denkt,! die! zou! men!
kunnen!gebruiken?!Meld!je!dan!bij!de!mensen!
van! kantoor! of! stuur! een! mail! naar!
r.beaumont53@gmail.com.!

Van!heel!oud!(1914!)!tot!vrij!recent!…!
Van! foto’s! naar! speldjes,! naar! bekers,! naar!
boeken,!etc.!…!
Maar!ook!een!trainingspak!uit!de!jaren!vijftig…!
En! een! origineel! shirtje! dat! Bert! van! Marwijk!
droeg!in!1985!bij!MVV…!
Willy! Brokamp,! “Voetballer! van! het! Jaar”!
beeld!…!

We! kijken! hoopvol! uit! naar! nog! veel! meer!
spullen!van!us!MVV9ke!!!
!

!
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! Wie&Is&Dit?
Grote! vraag:! Aan! wie! van! de! MVV!
familie! behoort! nevenstaande! foto! toe!
uit!het!verleden?!Weet!u!het?!Stuur!dan!
de! oplossing! naar! de! redactie! van! deze!
nieuwsbrief!!Beloning:!vermelding!in!de!
volgende!nieuwsbrief.!
!

! Bèr&de&Batteraof
Voor! aanvang! van!
iedere! thuiswedstrijd!
loopt! trouw! achter! de!
laatste! speler! Bèr! de!
Batteraof! het! veld! op.!
Bèr,! onze! mascotte,!
treedt! ongeveer! twee!
keer! per! week! op! en!
doet! dat! bij! verschil9
lende! gelegenheden.!
Hij! komt! uiteraard! in!
beeld! als! boegbeeld!
van!Kidsclub!de!Batte9
raove.! Maar! ook! bij!
andere!
activiteiten!
geeft! hij! acte! de! pré9
séance,! bij! sponsor9!
en! maatschappelijke!
activiteiten,! bijvoor9
beeld! van! de! Tempel9
eers.!
Hoe! komt! Bèr! aan! zijn! naam?! Op! de! MVV!
website!staat!hierover!het!volgende:!
“Op! een! mooie! lentedag! in! mei! vloog! Bèr! de!
Batteraof!over!Stadion!de!Geuselt.!De!zeldza9
me!rood9witte!raaf!keek!omlaag!en!zag!op!het!
!

veld! 11! sterren! glinsteren.!
Omdat! hij! dol! is! op! glinste9
rende! sterren,! werd! Bèr! de!
Batteroaf!op!slag!een!grote!
fan!van!MVV!Maastricht!en!
nestelde! hij! zich! meteen! in!
één!van!de!lichtmasten!van!
Stadion! de! Geusselt.! Van!
daaruit! gaat! hij! vanaf! nu!
alle! wedstrijden! van! de!
Sterrendragers! bekijken! en!
ze!luidkeels!aanmoedigen.!
Omdat! Bèr! zo’n! zeldzame!
raaf! is! en! hij! niet! graag! al9
leen! naar! de! wedstrijden!
gaat,! is! hij! op! zoek! naar!
andere!MVV9Batteroave!die!
zijn! vriendje! of! vriendinne9
tje! willen! worden.! Speciaal!
daarvoor! heeft! Bèr! Kidsclub! de! Batteraove!
opgericht.“!
Bèr! doet! dit! werk! reeds! vanaf! 2009.! Hij! werd!
gevraagd! door! Stijn! Vullings! en! was! direct!
verkocht.!Het!werken!met!de!kinderen!van!de!
Kidsclub!vindt!Bèr!het!leukste!dat!er!is.!Als!het!
Mestreechs! volksleed! gezongen! wordt! ! heeft!
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!
hij! ‘sjevraoje’.! En! wat! een! gigantisch! goed!
gevoel!had!hij!toen!hij!het!veld!opliep!onlangs!
in!de!Play9Offs!bij!MVV9Roda!JC,!met!een!uit9
verkocht!stadion.!!
Wat!de!spelers!vinden!van!het!feit!dat!hij!ach9
ter! in! de! rij! aansluit! weet! Bèr! niet.! Tot! voor!
kort!sloot!hij!achter!Hawbir!Moustafa!aan,!die!
altijd!de!laatste!speler!van!de!rij!was.!Nu!is!dat!
wisselend.!
!
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De!mascottes!van!de!betaald!voetbalorganisa9
ties!komen!elkaar!1!keer!per!jaar!tegen!op!een!
G9voetbaltoernooi!in!Barendrecht!en!wisselen!
dan! allerlei! ervaringen! uit.! Dit! zijn! zowel! de!
mascottes! uit! de! Eredivisie! als! de! Jupiler! Lea9
gue.!
Bèr! laat! weten! dat! hij! graag! nog! heel! lang! de!
mascotte! wil! blijven! van! MVV,! dus! zien! we!
hem!in!de!toekomst!zeker!nog!terug.!

! Astrid&Roebroeck<Pinckaers:&&Geëngageerd&en&vitaal&lid&
van&de&MVV&Ledenraad
Het! is! niet! geheel! toevallig!
dat! ik! als! lid! van! de! redactie!
van! deze! nieuwsbrief! een!
afspraak! voor! een! interview!
heb! met! Astrid! Pinckaers! in!
het! stadion! De! Geusselt.! Zij!
vertoeft! met! enige! regelmaat!
en! in! diverse! functies! in! de!
kantoren! van! MVV! en! ! deze!
keer! om! met! het! 79koppige!
bestuur! van! het! “Ladies9
Platform“! de! onlangs! georga9
niseerde! “Ladies9Night”! te!
evalueren.!

MVV! dat! op! eigen! kracht! én!
maatschappelijk! verantwoord!
een! vaste! plaats! opeist! in!
Maastricht!én!de!regio.!
Achtergrond& en& sociaalD
maatschappelijk&interesses&&
Astrid! is! geboren! en! getogen!
in!Gulpen.!Zij!volgde!VWO!aan!
het!Sophianum!College!aldaar!
en!vervolgde!haar!opleiding!in!
Sittard! aan! de! heao! in! Com9
merciële!Economie.!Haar!man!
runt! een! groot! boerenbedrijf!
in! Vilt! en! samen! voeden! zij! 3!
kinderen!op.!!

Sponsoring&en&ondersteuning&
Astrid! Pinckaers! (45)! is! zelfstandig! onderne9
mer! en! directeur! van! het! lokale! Ricoh! Docu9
ment! Center! Zuid,! de! Limburgse! dealer! van!
Ricoh;!een!wereldwijd!opererend!bedrijf!in!IT9
services,! documentmanagement! en! print.!!
Haar!bedrijf!sponsort!en!ondersteunt!MVV!en!
vanuit! die! invalshoek! stroomde! zij! 3! jaren!
geleden!in,!in!de!fractie!“Profit”!van!de!leden9
raad!van!MVV.!Zij!is!geen!voetbalkenner,!maar!
door!haar!sociaal9maatschappelijke!interesses!
voelde!zij!zich!aangetrokken!tot!MVV.!Zij!heeft!
de!broosheid!van!de!MVV9organisatie!ervaren!
en! wil! een! actieve! bijdrage! leveren! aan! een!
!

Haar! sociaal9maatschappelijke! bevlogenheid!
uit!zich!in!ook!diverse!neventaken,!zoals!in!de!
rol! van! Commissaris! bij! Rabobank! Maastricht!
en!omstreken!en!binnen!het!stichtingsbestuur!
van!landgoed!“Buitenplaats!Vaeshartelt”.!Ver9
der! is! zij! nog! ambassadrice! en! presentatrice!!
van! “Limburg! Alaaf“! een! organisatie! die! de!
afsluiting!van!Carnaval!in!Limburg!organiseert!
op!de!dinsdagavond!in!Gulpen.!
Math.&Pieters&
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