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«Voorwoord van de Voorzitter:
Wisseling van de voorzitters wacht
1 Maart jongsleden heeft Bert Kersten afscheid genomen van MVV
als voorzitter. Na zijn drukke baan als gedeputeerde
bij de provincie Limburg,
heeft hij zich met hart en
ziel volledig gestort in MVV.
Je kon af en toe niet merken het verschil tussen een
betaalde kracht of iemand
die dit werk als vrijwilliger
doet. Bert heeft MVV verder op de kaart gezet en wij
zijn hem dankbaar voor al
het werk dat hij gedaan
heeft. Ik weet niet exact
wat hij nu verder gaat doen

(in ieder geval niet in Maastricht in de politiek…), maar ik vond het
wel opvallend dat ik tijdens de uitwedstrijd van
MVV tegen FC Den Bosch
op de hoofdtribune zat
op een stoel die was gesponsord door Bert Kersten… Zal wel toeval zijn!
Per 2 april jongsleden is
Marcel Jöris onze nieuwe
voorzitter. Geen onbekende, want hij was al
een aantal jaren lid van
de ledenraad en aan de
start van dit seizoen trad
hij toe tot het bestuur
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van de Vereniging. Zoals hij al aangaf in zijn
eerste presentatie wil hij MVV verder brengen. Wij hebben sinds 2010 een gigantische
prestatie geleverd door vanuit een diepe afgrond op te staan en dankzij de inzet van héél
veel mensen er nu gezond voor te staan. Geen
schuld, geen tekorten, financieel gezond. Welke betaalde voetbalclub kan dat zeggen…

we goed moeten nadenken over de vervolgstappen. Marcel Jöris wil daar leiding aan geven en wij wensen hem daar alle succes bij.
Wij zullen als Vereniging MVV Maastricht daar
ook ons steentje aan bij dragen en hem steunen waar nodig.

Maar we willen verder, hogerop komen, we
hebben geroken aan de eredivisie en dat
smaakte naar meer. Om daar te komen zullen

Rob Beaumont, Voorzitter Vereniging MVV

Marcel, nao väöre!!!

“Ik was zeer vereerd toen ik werd gevraagd voorzitter van MVV te worden.
Overigens, ik heb geen verstand van voetbal. Ik kan wel een bedrijf leiden.”
-- Marcel Jöris, nieuwe voorzitter MVV

« Verslag Ledenraadvergadering 19 maart 2018
Tijdens de ledenraad vergadering is Ron Benen benoemd als bestuurslid van de Vereniging MVV voor de afdeling Maatschappelijke
zaken en Marcel Jöris als bestuurslid Commercie. Inmiddels is bekend dat Marcel Jöris met
ingang van 2 april de nieuwe voorzitter van de
Betaald Voetbal Organisatie (BVO) is geworden. Hetgeen voor de Vereniging betekent dat
er wederom een bestuursfunctie vacant is.
Aangezien Lou Nelissen zijn lidmaatschap voor
de ledenraad heeft opgezegd en Marcel Jöris
de overstap naar de BVO heeft gemaakt zijn
er, naast de reeds eerder openstaande vacatures bij de afdelingen, momenteel vier in te
vullen plekken binnen de verschillende afdelingen. Op korte termijn zullen deze vacatures
onder de aandacht gebracht worden bij alle
leden van de vereniging. (Houd de mail in de
gaten!) We hopen bij de volgende ledenraadvergadering weer nieuwe leden te kunnen
installeren.
Vervolgens heeft Hennie Bastiaans, bestuurslid Technische zaken van de BVO een transpa-

rant verhaal gehouden over MVV en de toekomst. Namens de BVO discussieerde Hennie
met de Ledenraad over eventuele mogelijkheden. Het was een open discussie waarbij de
leden van de ledenraad hun visie konden laten
horen.
Gedurende deze avond wordt duidelijk dat de
ambitie van iedereen is om te promoveren
naar de Eredivisie waarbij realisme, de kaders
en een goede risicoanalyse van groot belang
zijn met als uitgangspunt de kernwaarden van
de club.
Naar aanleiding van dit onderwerp wordt er
een werkgroep samengesteld vanuit de ledenraad. Zij zullen meedenken met de besturen
van MVV. De ledenraad zal tussentijds op de
hoogte worden gehouden van mogelijke ontwikkelingen.
Met dank aan de aanwezige bestuursleden
van de BVO MVV en de leden van de Ledenraad, sluit Rob Beaumont, voorzitter van de
Vereniging MVV Maastricht, deze avond af.
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“Ik weet na 32 jaar verzorger van spelers best wel wanneer er een dokter of
fysio naar de blessure moet kijken.”
-- Sef Hoenjet, scheidend verzorger MVV

« Historische Vitrines en Hoe Verder?
In de business ruimte staan ze. Prachtige kasten gevuld met een deel van het rijke verleden
van MVV. Geen bekers van behaalde kampioenschappen, maar prachtige herinneringen.
Weet je trouwens dat MVV ooit een omni-club
was? We kenden ook een atletiek vereniging
onder onze paraplu en in de kast ligt een medaille hiervan (2e prijs 1500m MVV 15 juni
1924). Apart niet?
Waar we dringend naar op zoek zijn, is naar
een of twee mensen die verstand hebben van
het maken van een presentatie via de tv van

foto’s en bewegende beelden. We hebben
vele foto’s, we hebben bewegende beelden,
maar wie kan er een presentatie van maken?
Doorlopende beelden te zien op de tv in de
business ruimte van oud-spelers en wedstrijden van vroeger.
Wie o wie….???
Melden kan per email bij Rob Beaumont
(r.beaumont53@gmail.com).
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“Ik blijf zo lang mogelijk optreden en het Mestreechs Volleksleed zingen bij
thuiswedstrijden. Pierre heeft me dat op het hart gedrukt.”
-- Beppie Kraft, zangeres

« Wie Is Dit? De Oplossing
In de vorige nieuwsbrief stelden we de vraag
aan wie van de MVV familie de nevenstaande
foto toebehoort.
Het juiste antwoord: Stijn Provoost.
Ton Peters was de enige die ons het juiste
antwoord wist te sturen. Namens de redactie
van de nieuwsbrief, feliciteren we onze
oplettende lezer Ton Peters van harte!

“Soms, heel soms denk ik wel eens: ‘kan ik dat wel’. Dat was bijvoorbeeld
toen ik met de C1 moest meespelen.”
-- Benoît Caris, O13-speler

« Kroniek van MVV Maastricht 1902 – 2018: Deel 2
Als vervolg op het 1e artikel omtrent de kroniek van MVV in een eerdere editie van de
nieuwsbrief, belichten wij in deze bijdrage de
ontwikkelingen in de jaren ’50 aan “De Boschpoort” en de overgang naar Stadion Geusselt.
Stadion “De Boschpoort”, gelegen aan de rand
van het centrum van Maastricht, waar MVV
zijn wedstrijden speelde, werd in de jaren ’50
druk bezocht. Het kon er flink “spoken” en
vele tegenstanders vreesden voor de gang
naar dit stadion. MVV speelde in die tijd op
het hoogste niveau en met de intrede van het
betaalde voetbal in 1954 bleef de belangstelling stelselmatig groeien. Daartoe werd de
“Boschpoort” in 1956 voor de laatste keer
uitgebreid tot 18.000 plaatsen, vooral staanplaatsen. Deze bloei én de nostalgie rond dit
stadion plaatste het bestuur van MVV en de
Gemeente Maastricht voor een dilemma.
Enerzijds was de “Boschpoort” toe aan een
grondige renovatie en anderzijds was er de

dwingende vraag naar ruimte in dat gebied
ten behoeve van de Maastrichtse industrieën.
Een reeds in 1950 door het gemeentebestuur
voorgelegd plan voor een nieuw stadion kreeg
steeds meer aandacht, hetgeen in 1954 resulteerde in een besluit van de gemeenteraad tot
ontwikkeling én aanleg van “Sportpark Geusselt” met voetbalstadion en atletiekaccommodatie.
In de speurtocht door de archieven van MVV
en de presentaties van MVV-kenner pur sang,
Rob Dresens, komt de “Stichting Geusselt”
telkenmale prominent in beeld. Reden voor de
redactie om enkele oud-bestuurders van deze
Stichting, te weten dr.ir. Jan de Jong, voormalig algemeen directeur ENCI, de heer Marcello
Presenza, directeur IPAL, en de heer Jean Servais, voormalig pr manager AZM, te raadplegen over de achtergronden en bijzondere betekenis van deze Stichting voor MVV gedurende een groot aantal jaren.
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verslaan.
Dedoelpuntenmakers destijds waren Mattie
Pieters en
Gerard (‘Pummie’) Bergholtz.
V

C

nemers van de diverse ondernemingen hartstochtelijke supporters waren van MVV.

<

Op 11 augustus 1960 werd bij notariële akte
de “Stichting Geusselt “in het leven geroepen,
welke zich kon verheugen in grote belangstelling van de Maastrichtse industrieën. Initiatiefnemer was Ir. L. L’Hoëst, directeur van de
KNP, die een eerste financiële injectie beschikbaar stelde van fl. 100.000,-- (gulden).
Doel was de continuering van betaald voetbal
Het bestuur van de Stichting (Stadion) Geusselt:
op Eredivisieniveau. Van deze gelden werd in
v.l.n.r: Pierre Custers, Jean Servais, Jan de Jong en
het seizoen 1960-1961 alsnog een zestal
Marcello Presenza. Jo Devilee ontbreekt op deze foto.
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S
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Parallel aan de initiatieven van de gemeente
Maastricht zijn er de pogingen van het bestuur
van MVV om de Maastrichtse industrieën te
bewegen MVV te faciliteren en zodoende het
voortbestaan op het hoogste niveau te waarborgen. Een maatschappelijk belang was zeker
mede een belangrijke reden omdat vele werk-

Afscheid van de Boschpoort

Het hoofdveld van Stadion Geusselt in aanleg

Tijdens dit seizoen werd begonnen met de
bouw van een multifunctioneel stadion met

voetbalveld en atletiekaccommodatie. MVV
speelde vanaf begin 1961 in stadion Geusselt,
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Vanaf 1980 vonden een aantal ontwikkelingen
plaats en de eisen aan voetbalstadions werden aangepast
van de toe\ '
‘ lijk in het belang
‚
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1984: Oprichting “Stichting beheer MVV”
Deze Stichting behelsde een ontkoppeling van
enerzijds de exploitatie van het Stadion Geus-

door MVV en Ballast/Nedam (elk fl. 1.000.000)
kon de Stichting Beheer MVV het beheer en
het onderhoud overnemen van de Gemeentelijke Sportstichting.
De “Stichting Beheer MVV” werd nieuw leven
ingeblazen door de toenmalige Raad van Toezicht. Deze Raad van Toezicht heeft de “Stichting Ontwikkeling Geusseltgebied” geïnitieerd,
waarin naast vertegenwoordigers van de Raad
van Toezicht ook de Kamer van Koophandel,
de gemeente Maastricht en de SNS bank zitting hadden.

“Ik wil naar de eredivisie. Dat kun je alleen zeggen als je je hebt waargemaakt. Dat is niet arrogant bedoeld, maar zelfbewust.”
-- Michael Verrips, doelman
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1996: “Stichting Geusselt”

2002: “Stichting Stadion Geusselt”

In 1996 werd de “Stichting Geusselt” gerealiseerd door een fusie van de “Stichting Beheer
MVV” en de “Stichting Ontwikkeling Geusseltgebied“, met als opdracht het onderzoeken
van de mogelijkheden tot ontwikkeling van
het stadion en de directe omgeving van het
stadion. Deze Stichting Geusselt nam de rechten en plichten van beide voornoemde stichtingen en werd daarmee formeel eigenaar van
het stadion. Ambitieuze plannen werden ontwikkeld voor de verdere ontplooiing en vernieuwing van De Geusselt. De Geusselt krijgt
een nieuw aanzicht door de renovatie van het
stadion. Een bedrijvencentrum werd hierin
ondergebracht en de capaciteit van het voetbalstadion werd teruggebracht tot 10.000
zitplaatsen.

Na voltooiing van deze ingrijpende renovatie
in 2002 waren de doelstellingen van de “Stichting Geusselt” bereikt en werd BPF (het Pensioenfonds voor de bouw) eigenaar van het
stadion en exploiteerde de commerciële activiteiten. De aan MVV gerelateerde activiteiten
werden ondergebracht in de “Stichting Stadion Geusselt”. MVV huurde middels een contract van deze Stichting alle aan voetbal gerelateerde faciliteiten, zoals het speelveld, de
tribunes, de kleedlokalen, de pr- en andere
facilitaire ruimtes. Hieronder viel ook het trainingscomplex Klein Geusselt. Het beheer,
waaronder de onderhoudstaken, was de verantwoordelijkheid van de “Stichting Stadion
Geusselt”.

Private beleggers werden aangetrokken om de
commerciële activiteiten te ontplooien en de
Stichting IPAL, in 1999 opgericht door de Kamer van Koophandel, gaat het beheer voeren
over gebouwen- en gebiedsmanagement in
het Geusseltgebied.
In deze jaren werden de kernactiviteiten van
de Stichting verder ontwikkeld, waarbij de
bouw van het West-Park als onderdeel van
het businesspark Porta Mosae, aan de achterzijde van de hoofdtribune het opvallendst
was. Vervolgens werd de Noordtribune afgebroken en vervangen door een beter geoutilleerde tribune met zitplaatsen.

MVV raakte in de jaren daarna verzeild in financiële problemen en de Stichting verkocht
haar rechten op de voetbal-gerelateerde zaken aan de gemeente Maastricht. De gemeente nam de activiteiten over van de “Stichting
Stadion Geusselt”, waardoor er een rechtstreekse relatie ontstond tussen MVV en de
gemeente Maastricht.
2011: Opheffing “Stichting Stadion Geusselt”
Tussen 2011 en 2013 werden deze overeenkomsten formeel afgehandeld en werd de
gemeente Maastricht eigenaar van stadion
Geusselt. De “Stichting Stadion Geusselt”
werd vervolgens in 2013 geliquideerd.

In deze ambiance willen wij graag naar de Eredivisie!
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“Voetbaltalenten zijn best wel te vinden. Echt toptalenten zijn dun gezaaid.”
-- Jo Quaden, Sjef van Vlodrop en Patrick Duyzings
POSTSCRIPTUM
Tijdens het afsluitend gesprek met Jan de Jong
over de commitments van privépersonen en
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven,
passeerden een aantal memorabele gezichtspunten de revue:
• Een Betaald Voetbal Organisatie (BVO) zoals
MVV in de huidige situatie kan alleen maar
overleven bij de gratie van de inzet en het
enthousiasme van de honderden vrijwilligers
die een individuele bijdrage leveren door
onderlinge solidariteit en loyaliteit te betonen. Zij zijn het cement in de samenleving
en in de BVO.
• Voor het bedrijfsleven, geplaatst middenin
de samenleving, is de sociale cohesie de belangrijkste drijfveer voor sponsoring en
overstijgt het ondernemerschap. Een bijdrage aan die sociale cohesie leveren is vanzelfsprekend om zodoende de economische activiteiten en het aan emotie gerelateerde
voetbalgebeuren met elkaar te verbinden.
Hierin kan het bedrijfsleven een belangrijke
sturende en initiërende rol spelen omdat de
overheden voortdurend worstelen met de
invulling van de nodige commerciële activiteiten.

sie moet er ook een goed evenwicht zijn tussen de kwaliteit van de selectie en een gezonde exploitatie van het stadion. Het hart
van de BVO, de selectie, moet goed ingebed
zijn om een positieve commerciële ontwikkeling te genereren.
• Het persoonlijk commitment van Jan de Jong
(in zijn jeugdjaren een ambitieus doelmanin-opleiding bij Fortuna) is gebaseerd op zijn
adagium: People – Profit – Planet. People: de
mens staat in zijn benadering in alle opzichten voorop en dat commitment is gestoeld
op een verantwoord sociaal en economisch
werkgeverschap. Het faciliteren van de actieve en consumptieve deelname aan sport
en cultuur binnen de sociale context is daar
een wezenlijk onderdeel van en tevens een
persoonlijk streven. Profit: het maken van
winst in de bedrijfsvoering is uiteraard een
must voor elke ondernemer onderwijl de
Planet respecterend door het voeren van
een verantwoord en duurzaam beleid.
Maastricht, 20 maart 2018
Dr.ir. Jan de Jong; voormalig voorzitter Stichting (Stadion) Geusselt
Math Pieters; lid redactie nieuwsbrief MVV
Ledenraad

• In het interview geeft Jan de Jong duidelijk
aan dat een goed geoutilleerd stadion van
wezenlijk belang is voor een BVO. In zijn vi-
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