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«Voorwoord	van	de	Voorzitter 
In het najaar van 2013 nam ik tijdelijk de voor-
zittershamer over van Frans Erens, die toen 
voorzitter was van de Vereniging MVV. Frans 
werd toen tijdelijk algemeen directeur van 
MVV. Aan het einde van dat jaar werd helder 
dat Frans niet terugkwam en heeft de leden-
raad ondergetekende als nieuwe voorzitter 
gekozen. We hebben het dan over voorjaar 
2014. 

Het bestuur van de Vereniging MVV Maas-
tricht kent een aftreedrooster. Dat betekent 
dat er een einde komt aan je bestuurslidmaat-
schap of je stelt je herkiesbaar. Ik heb in de 
ledenraad van 9 september jl. aangegeven mij 
niet herkiesbaar te stellen. Dat betekent dat 
de Vereniging MVV Maastricht op zoek gaat 
naar een nieuwe voorzitter. 

In 2010 ben ik gestart als secretaris van de 
Vereniging en vervolgens 7 jaar voorzitter. Na 
zo’n lange periode is het goed dat er een op-

volger komt. Niet dat het niet goed gaat met 
de Vereniging. Integendeel, we voeren volop 
met elkaar in de ledenraad de dialoog over 
hoe we verder willen gaan. Immers tien jaar 
geleden wisten we nog niet zo goed waar we 
naar toe gingen, wat we mochten en niet 
mochten. Langzamerhand is “de baby van 
toen” volwassen geworden, weten we beter 
wat wij willen en groeien we door in kracht en 
kwaliteit. Het feit al dat er meerdere kandida-
ten zijn om een vacature in te vullen, geeft 
aan dat we bekender zijn geworden en dat de 
mensen beter weten waar we voor staan en 
wat we doen. En daar dus hun steentje aan 
willen bijdragen. 

Maar dat mag zeker nog meer en de groei is er 
nog niet uit. Met een nieuwe voorzitter komt 
er ook een ander elan, gaat een andere wind 
waaien en dat leidt vaak genoeg tot een ande-
re/betere koers en een andere/stevigere or-
ganisatie. Tunnelvisie ligt altijd op de loer als 
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je te lang in een functie zit. Ik blijf wel lid van 
de ledenraad, blijf het mega interessant vin-
den wat er allemaal binnen onze club gebeurt, 
blijft zorg dragen voor de nieuwsbrief en de 

werkgroep historie. Dat is ons anker, waar wij 
vandaan komen. We bestaan niet voor niets al 
bijna 118 jaar!!!! 

Rob Beaumont, Voorzitter Vereniging MVV 

  

« Verslag	Ledenraadvergadering	9	september	2019	
Tijdens de ledenraad vergadering is Frank 
Salemans benoemd als lid van de Ledenraad 
voor de afdeling Non-Profit. Deze afdeling is 
nu weer voltallig. 

Naar aanleiding van de notulen werd kort 
gesproken over het terugtreden van Ward 
Vleugels als bestuurslid. 

Verder stond de avond in het teken van de 
toekomst van de ledenraad na een seizoen 
met veranderingen. De vergadering stond 
onder leiding van Maurice Olivers. Hij was lid 
van de initiatiefgroep in 2010 en kent dus de 
situatie binnen MVV en het ontstaan van de 
Vereniging MVV Maastricht redelijk goed. 

Het afgelopen jaar was anders dan de jaren 
daarvoor. MVV heeft een nieuwe constructie 
gekregen met een BV, een Stichting MVV 2108 
en de Vereniging MVV Maastricht/ledenraad. 
Sommige bevoegdheden zijn gebleven, andere 
zijn veranderd. Destijds is afgesproken dat er 
na een jaar geëvalueerd zou worden. 

Aan de hand van onderstaande stellingen 
werden de leden uitgenodigd in groepen mee 
te denken: 

Gegeven de nieuwe statutaire kaders, 

1. Heeft de ledenraad als bestuurlijk orgaan 
voor mij nog steeds waarde, voor de toe-
komst van MVV? 

2. Hoe ziet de ledenraad er over 2 jaar uit? 
Bestaan we nog? Welke omvang heeft de-
ze? 

3. Wat heb ik als lid van de ledenraad nodig 
om deze rol goed te kunnen vervullen? 

4. Hoe zie ik de rol van het bestuur van de 
Vereniging, de inhoud van de agenda en 

het aantal bijeenkomsten? 

Enkele belangrijke punten kwamen duidelijk 
naar voren uit de tafelgesprekken: 

• De ledenraad bestaat zolang MVV bestaat.  
• Men ziet de ledenraad als klankbord-

groep/denktank, heeft een adviesrol.  
• Er dient meer gebruik gemaakt te worden 

van het netwerk en expertise van de leden.   
• De ledenraad beschermt de kernwaarden. 
• Men hecht waarde aan een open commu-

nicatie, tijdige, juiste en relevante info 
waarbij geheimhoudingsplicht natuurlijk 
een grote rol speelt.  

• Op de vraag of er vastgehouden moet 
worden aan de verschillende fracties en 40 
leden, was men van mening dat dit aantal 
prima is. 

Afgesproken is dat het bestuur dit verder gaat 
uitwerken in een notitie, hierover opnieuw in 
gesprek gaat met de ledenraad en vervolgens 
met het bestuur van Stichting MVV 2018 in 
gesprek zal gaan.  

Tenslotte deelde Rob Beaumont de ledenraad 
mede dat hij per 1 januari a.s. volgens het 
rooster van aftreden voorzitter af is, hij stelt 
zich niet herkiesbaar. “Na tien jaar, waarvan 7 
jaar voorzitter, is het goed als er een nieuwe 
wind gaat waaien.” Wel blijft hij lid van de 
Ledenraad. De sollicitatieprocedure zal spoe-
dig worden opgestart. 

Met dank aan Maurice Olivers en de leden van 
de ledenraad voor hun kritisch positieve in-
breng sluit Rob Beaumont, voorzitter van de 
Vereniging MVV, deze avond af. 

Marie-Elise Géron 
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« Frank	Kerbusch,	veelzijdig	ZZP’er,	markant	MVV-fan	en	
clubfotograaf
Frank Kerbusch (49) 
tref ik aan in stadion 
Geusselt waar hij een 
nieuwe serie foto’s 
gaat maken van het 
stadion. Tijdens een 
eerdere sessie bleek 
het licht niet optimaal 
te zijn, vandaar. Het is 
tekenend voor zijn 
beroepsmatige com-
mitment en professio-
naliteit.  Altijd be-
schikbaar en tijdens de wedstrijden van MVV 
herkent men in hem een markante persoon-
lijkheid op en naast het veld. 

Frank is geboren (1969)  in ‘s-Hertogenbosch 
uit Maastrichtse ouders aldaar en vanaf 1972 
in Hoorn opgegroeid. MVV volgt hij sinds me-
dio 1978. Vooral via de radio, maar wanneer 
een familiebezoek plaatsvond op een zondag 
dat toevallig MVV thuis speelde, mocht hij 
met de speciale stadsbus naar De Geusselt. 
Door de afstand kwamen verder alleen nog de 
uitwedstrijden in Volendam en Alkmaar in 
beeld.  

Vanwege zijn studie HEAO Distributie/ Logis-
tiek verhuisde Frank in 1989 naar Arnhem. 
Vanaf die tijd werd het ook mogelijk om met 
de laatste trein van Maastricht via Roermond 
en Nijmegen naar Arnhem te reizen. De invoe-
ring van de OV-studentenkaart werd de kers 
op de slagroomtaart. Het kon eindelijk los. 
Sindsdien volgt hij de wedstrijden van MVV op 
de voet en wordt in 1991 beloond met de titel 
‘supporter van het jaar’ voor zijn ongeëve-
naarde belangstelling voor MVV.                                                                                                                 

In het laatste studiejaar van zijn opleiding 
moest hij 9 maanden stagelopen en een af-
studeeropdracht vervullen. Daar de voorge-
stelde stageplekken vooral in andere delen 
van het land waren, werft Frank zijn eigen 
stageplek die tot zijn vreugde wordt goedge-

keurd. In augus-
tus 1992 volgt 
de verhuizing 
naar Maastricht 
en begint hij 
met zijn stage 
en afstudeer-
dopdracht bij 
KNP papier 
Maastricht (het 
huidige Sappi). 

Op datzelfde 
moment halen Barry Hulshoff (commercieel 
manager) en Ron Weyzen (algemeen direc-
teur) Frank binnen bij MVV. De club wil niet 
langer zelf de advertentieruimte in het wed-
strijdbulletin “D’n MVV-er” verkopen, maar 
deze voor een gegarandeerde opbrengst via 
een derde – uitgeverij Adrem – vervangen. De 
uitgeverij stelt wel als voorwaarde dat de in-
houd aan enkele eisen voldoet en de eindre-
dactie bij MVV ligt. Zodoende neemt Frank de 
eindredactie van de supportersclub over en 
professionaliseert het programmaboekje dat 
toen nog op A4-formaat verscheen. Daarnaast 
presenteert Frank met Adrem het allereerste 
business magazine voor MVV. In de jaren er 
na volgden nog enkele wijzigingen. Zo werd 
het eind 1995 voor Frank duidelijk dat de 
eindredactie van de bladen niet te combine-
ren viel met zijn werkzaamheden als Logistiek 
Manager. De administratie van MVV nam de 
coördinatie over en Frank richtte zich samen 
met clubarchivaris Leo Kruijntjens op de inter-
views en de artikelen voor De Maaspost en De 
Trompetter. 

In juni 2009 besluit Frank voor zichzelf te be-
ginnen en richt als ZZP’er zijn bedrijf ‘Logis-
tiekVisie’ en ‘PubliciteitVisie’ op. Met Logis-
tiekVisie adviseert en ondersteunt hij middel-
grote en grotere bedrijven met een interne 
logistieke functie (denk aan productiebedrij-
ven en groothandels) op het gebied van be-
leid, logistiek management, logistieke pro-
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jecten, het optimaliseren van logistieke pro-
cessen en het omstellen naar veiliger werken. 
Voor dat laatste gebruikt hij regelmatig zijn 
fotocamera om de klant en zijn medewerkers 
te laten zien wat er zoal misgaat of verbeteren 
moet. 

Bij niet-logistieke bedrijven werkt Frank onder 
de naam PubliciteitVisie. Het is een combina-
tie van fotografie en het ontwerpen van 
communicatieproducten zoals advertenties, 
winkelposters, brochures en folders. Op de 
website PubliciteitVisie.nl is daar het een en 
ander van te zien. Behalve voor MVV fotogra-
feert Frank ook voor kranten, tijdschriften en 
magazines. Meestal in opdracht van fotopers-
bureau Orange Pictures. 

Aan de bekende voetbalplaatjes die gespon-
sord worden door enkele supermarkten (in 
Nederland o.a. Plus en Jumbo, in België Carre-
four) levert hij eveneens zijn bijdrage. Carre-
four, de Franse gigant van super – en hyper-
markten, sponsort naast voetbal ook andere 
sporten en verenigingen zoals badminton, 

basketbal, hockey, scouting, tennis en volley-
bal. Met zijn mobiele fotostudio zoekt Frank 
ze allemaal op en zet hij op zijn specifieke 
wijze vrijwel iedereen spontaan lachend op de 
foto. 

Ook bij MVV komt Frank met zijn pop-up foto-
studio. Niet alleen voor de spelers handteke-
ningkaarten van het eerste, maar ook voor de 
jeugdopleiding en onze eigen vereniging. 
Franks fotowerk voor MVV kom je overal te-
gen: de website, elftal- en reclameposters, de 
spelersbus, de MVV Gazet en het Business 
Partner Magazine, waarvoor hij dit jaar ook de 
omslag ontworpen heeft. Met MVV heeft 
Frank een partnerschap, zodat de club onbe-
zoldigd van zijn expertise gebruik kan maken 
en Frank PubliciteitVisie kan etaleren. 

Onze vereniging kan Frank altijd benaderen 
voor het aanleveren van foto’s voor de 
Nieuwsbrief van de MVV – Ledenraad, waar-
voor wij hem zeer erkentelijk zijn  

Math Pieters, redactielid Nieuwsbrief  

« Voorstellen	nieuw	lid	ledenraad:	Frank	Salemans	
Ik ben Frank Salemans (1955). Samen met 
mijn tweelingbroer Ben bezoek ik vanaf 1963 
elke thuiswedstrijd van Us MVVke met veel 
passie en plezier.  

Ik ben inmiddels met prepen-
sioen en dat bevalt prima, al 
mis ik de studente en collega’s 
soms wel een beetje. Ik ben 
decennialang met veel plezier 
docent (ontwikke-
lings)psychologie en student-
coach geweest op Zuyd Hoge-
school Social Work te Sittard 
(en voorlopers SPH en HBO-J in 
Maastricht). 

 Zo'n 15 jaar geleden heb ik de 
Commissie Stadionverboden 
MVV opgericht. Eerst als voor-
zitter en de laatste jaren als secretaris. MVV is 

belangrijk voor me. Ik heb nu als pensionado 
wat meer tijd en wil in de Ledenraad actief en 
constructief-kritisch meedenken zodat MVV 
zich verder kan blijven ontwikkelen zonder 

haar bestaan in gevaar te bren-
gen.  

 Ik ben geen echte vergader- 
of bestuurlijke tijger, maar vooral 
praktisch, creatief en oplossings-
gericht ingesteld. Vanuit die kwa-
liteiten en als psycholoog hoop ik 
een nuttige bijdrage te kunnen 
leveren aan de Ledenraad en 
MVV. En van mijn collega's in de 
Ledenraad veel te leren. 
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« Interview	met	Johan	Dijkstra	(Deel	2)	
In de vorige nieuwsbrief verscheen het eerste 
deel van het interview met MVV-coryfee Johan 
Dijkstra. Hier het vervolg! 

Zou je actief willen zijn als trainer? 

Daar is Johan heel duidelijk in: NEE. Na zijn 
voetbalcarrière ging dat niet, omdat hij een 
eigen sportzaak had. Daarnaast vindt hij dat 
de mentaliteit van spelers vaker te wensen 
overlaat en dat past niet bij zijn mentaliteit. Je 
doet het goed of je doet het niet. 

Wat zou je huidige betaald voetbalspelers 
willen meegeven? 

Belangrijk is hoe een speler in elkaar zit en 
welk karakter hij heeft, daar moet je op aan-
sluiten. 

Vooral voor jonge spelers heeft hij een aantal 
adviezen. Zorg dat je de juiste keuze maakt, ga 
niet te snel voor naam en geld. Denk na of een 
andere club wel bij jou past en of die een 
meerwaarde heeft voor jouw verdere carrière. 
Ontwikkel je eerst bij je eigen club zodat je 
goed kunt overstappen naar een andere club. 
Sta stevig in je schoenen en toon mentaliteit 
en veerkracht. 

Hoe kijk je aan tegen de huidige situatie van 
MVV? 

We staan op een kantelpunt. We zijn gezond, 
hebben een positief eigen vermogen en zullen 

moeten doorpakken nu. We moeten omhoog-
kijken, een plek structureel bij de eerste 5 
moet kunnen om vandaar uit te promoveren 
naar de eredivisie. 

Daar is geld voor nodig, maar ook visie en 
daadkracht. Verbeter de kwaliteit van je 
jeugdopleiding, dan leid je namelijk betere 
spelers op. En in de jeugd zitten nu een aantal 
mooie talenten. Zorg dat je die beter maakt, 
daar profiteer je later zeker van en leg ze op 
tijd vast! 

Daarnaast is wel zorgelijk dat het amateurni-
veau op ons heen op een laag pitje staat. 
Geen van de Maastrichtse clubs staat in hoge 
afdelingen. Hoe hoger zij staan, hoe meer 
weerstand voor de spelers en hoe beter zij 
zich ontwikkelen. 

Hoe kijk je terug op je carrière? 

De situatie van toen en nu zijn niet te vergelij-
ken. Johan denkt dat hij nu hoger gespeeld 
zou hebben dan toen. Het leven / bewegen / 
voeding is anders, en er wordt anders ge-
traind. Maar desondanks is hij heel tevreden 
met wat hij bereikt heeft en kijkt hij met veel 
plezier terug op deze periode. 

Johan dank je wel voor dit hele prettige ge-
sprek, waarbij je ziet, voelt en ervaart dat deze 
club hoger op zou moeten spelen! De herinne-
ringen alleen al daaraan levert een schat van 
prachtige verhalen op. 

 

Ik	ben	altijd	positief	gebleven	in	het	veld.	Heb	nooit	spelers	uitgescholden	
wel	gevraagd	om	het	anders	te	doen.”	
--	Johan	Dijkstra	


