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«Voorwoord	van	de	Voorzitter 
Aan het einde van een jaar zijn we gewend om 
terug te kijken naar het afgelopen jaar. 2019 is 
niet een jaar om echt blij van te worden voor 
MVV. Geen nacompetitie gehaald in het sei-
zoen 18-19 en we staan nu op een plaats op de 
ranglijst die niemand voor ogen had aan het 
begin van het seizoen. 

En dat betekent direct dat er in de voetbalwe-
reld onrust ontstaat, emoties door een stadion 
gieren en plotseling velen er geen verstand van 
hebben en moeten vertrekken. Ik begrijp die 
emoties wel, is een onderdeel van deze sport 
waar iedereen altijd bovenaan wil staan.  We 
juichen volop mee als onze club het goed doet, 
we vinden dat iedereen er niets meer van kan 
als het minder gaat.  

Mooi voorbeeld is het Nederlands elftal dat er 
werkelijk niets meer van kon een jaar of twee 

geleden en nu zijn we in de ogen van de Neder-
landers plotseling hoog favoriet om Europees 
kampioen te worden komende zomer. Dat is 
dus blijkbaar de voetbalwereld. 

Relativeren en met beide benen op de grond 
blijven staan is dan lastig als het minder gaat. 
En toch is dat het belangrijkste om te doen. Wie 
in paniek raakt gaat dingen doen waar je ach-
teraf vaak spijt van hebt. En die ook vaak geld 
kosten, waar wij zuinig mee moeten omgaan. 

Je kunt het ook anders bekijken. Zo’n jaar als 
afgelopen jaar komt eens in de zoveel tijd voor. 
Dat hebben we dus nu gehad en we kunnen al-
leen maar stijgen met de kwaliteit van het voet-
bal en op de ranglijst. 

Dat wens ik MVV en ons allen van harte toe. 
Een betere start in het nieuwe jaar en wie weet 
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halen we toch de nacompetitie. Hoop moeten 
we altijd blijven houden, dat tekent ook de 
ware supporter van een voetbalclub. Steunen 
door dik (2020??) en dun (2019). Dat is onze 
fantastische club meer dan waard. 

Het bestuur van de Vereniging MVV Maastricht 
wenst iedereen hele fijne feestdagen, een ge-
weldige jaarwisseling en een sportief fantas-
tisch 2020. 

Rob Beaumont, Voorzitter Vereniging MVV 

 
« Verslag	Ledenraadvergadering	2	december	2019	
Zoals reeds eerder vermeld zal per 1 januari 
aanstaande Rob Beaumont voorzitter af zijn. 
Aangezien zich nog geen nieuwe kandidaat ge-
meld heeft zal Rob aanblijven tot 1 maart. Vol-
gens het rooster van aftreden staat ook Chris 
Leenders op deze lijst voor 2020. Chris heeft 
aangegeven na tien jaar het stokje over te wil-
len dragen aan een nieuwe penningmeester. 
De profielschets voor deze functie werd ter 
plekke door de ledenraad vastgesteld en de 
sollicitatieprocedure zal op korte termijn wor-
den opgestart. 

Tevens is er een nieuwe ledenraadvacature 
ontstaan door het vertrek van Luc Wijnands, af-
deling Overheid. Luc heeft zijn lidmaatschap 
voor de ledenraad opgezegd vanwege zijn be-
noeming tot burgemeester van Venray en 
daardoor zijn verhuizing naar Noord-Limburg. 
Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet ge-
durende zijn zittingstermijn. 

Luc dankte met de mooie woorden dat ieder-
een vooral trots moet zijn en blijven op MVV 
Maastricht en er samen de schouders onder te 
blijven zetten. Tevens beloofde hij ooit terug te 
komen in de ledenraad... Op korte termijn zal 
deze vacature onder de aandacht gebracht 
worden bij alle leden van de Vereniging MVV. 
(Hou de mail in de gaten!) We hopen de vol-
gende ledenraad weer een nieuw lid te kunnen 
installeren. 

In een vorige vergadering (09-09-19) is, onder 
leiding van Maurice Olivers, een aantal stellin-
gen besproken met de ledenraad over de toe-
komst van de ledenraad na een jaar met veran-
deringen in de organisatie. Het verenigingsbe-
stuur heeft de antwoorden/opmerkingen uit 

de tafelgesprekken geïnventariseerd en ver-
werkt in een plan van aanpak. Dit plan is tijdens 
de vergadering uitvoerig besproken en vastge-
steld door de ledenraad. 

Belangrijke zaken die hier in terugkomen zijn 
opstellen van een handboek over de expertise 
van de leden, vasthouden aan 40 leden van de 
ledenraad, kijken naar de kernwaarden en de 
afdelingen mogelijk aanpassen. 

Onlangs hebben de beide besturen samen een 
overleg gehad met als doel nog beter samen te 
kunnen werken in de toekomst en dat er (nog) 
meer gebruik gemaakt wordt van het netwerk 
en expertise van de leden van de ledenraad. 

Marcel Jöris heeft naar aanleiding van dit over-
leg, namens het bestuur van de Stichting MVV 
2018 en de directie van de BV, uitgebreid ver-
slag gedaan over het reilen en zeilen binnen de 
club momenteel. Zaken als communicatie, fi-
nanciën, vrijwilligers, en kwaliteit organisatie 
kwamen naar voren. 

Tenslotte is de begroting van de Vereniging 
MVV Maastricht 2020 en de jaarrekening 2018 
gepresenteerd. De stukken zijn vooraf gecon-
troleerd door de kascontrole commissie. Alles 
is prima in orde bevonden. De begroting en de 
jaarrekening zijn door de ledenraad unaniem 
vastgesteld.      

Met dank aan Marcel Jöris, de overige be-
stuursleden Stichting MVV 2018, de directie 
van de BV en de leden van de ledenraad, sluit 
Rob Beaumont, voorzitter van de Vereniging 
MVV, deze lange avond af. 

Marie-Elise Géron 
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« Fototafel

In de business ruimte staat sinds de zomer een 
tafel, waarop foto's, affiches en oorkondes 
rond MVV tentoongesteld worden. Na een eer-
ste presentatie van oude wedstrijdaffiches is 
de tweede tafel door de werkgroep historie 
van MVV ingericht. 

Deze bestaat uit foto’s “oet de does vaan” Jo 
Toennaer. Prachtige actiefoto’s uit de jaren 50 
en 60. Nog niet gezien? Ga maar eens kijken in 
de business ruimte. Over een maand of drie 
komt er weer een nieuwe fototafel! 

Werkgroep Historie MVV  

« Prachtige	Medailles	
Er zijn van die momenten 
dat het geluk je toe lacht. 
De werkgroep historie 
mocht vier medailles ont-
vangen van 1915-1916, 
1919-1920, 1924-1925 en 
1925-1926 die uitgegeven 
zijn ter ere van een kampi-
oenschap van MVV. Alle 
wedstrijden zijn gespeeld in 
district IV, er was toen geen 
landelijke competitie, maar 
de Nederlandse Voetbal 
Bond bestond al! 

Juweeltjes die gaan stralen 
in onze vitrines. Binnenkort 

te bewonderen; ga dus zeker kij-
ken! 

En we weten zeker dat er nog 
meer juweeltjes onder de men-
sen zitten. Als je thuis opruimt, 
of de spullen van vader of moe-
der opruimt en je ziet iets van 
MVV, meld je dan direct bij MVV 
of de Vereniging MVV Maas-
tricht. Je ziet in de business 
ruimte dat we er een prachtige 
expositie van de geschiedenis 
van MVV van gemaakt hebben. 
Zéér de moeite waard en gratis 
toegankelijk! 
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« Interview	met	Roel	Brouns
Roell wie…??? Roell is de 
man van achter de gordij-
nen ofwel, om duidelijker 
te zijn, de man achter de 
website van de Vereniging 
MVV Maastricht. 

Roell Brouns is getrouwd 
en is vader van 3 zonen 
(22-26-28 jaar oud). Hij is 
getrouwd met Lilian Hae-
nen. Hé, dat is een be-
kende naam! Tja dat klopt, 
zij is de dochter van Giel 
Haenen en daarmee is 
Roell getrouwd.  

Alleen zijn jongste zoon is 
actief voetballer en speelt 
nu bij het tweede elftal 
van Heer. De andere twee 
kinderen waren niet gezegend met voldoende 
talenten om door te breken in MVV 1. In ons 
gesprek komt naar voren dat de kinderen MVV 
nog nooit in de eredivisie hebben zien voetbal-
len. Dat is toch een opmerkelijk gegeven dat 
onze jeugd niet verder heeft kunnen kijken dan 
de wedstrijden in de eerste divisie… 

Roell werkt bij Mercedes Benz als meewerkend 
voorman op de afdeling ICT. Als hobby’s heeft 
hij tennissen, hij is voorzitter van de carnavals-
vereniging in Heugem en samen met zijn vrouw 
heeft hij ook een website (www.liliverde.nl) 
over bloemen, een soort Netflix voor bloem-
schikken. En… natuurlijk is zijn grootste hobby 
het bijhouden van de website van de Vereni-
ging MVV Maastricht! 

Toen Roell een jaar of 
12-13 was, is hij met 
vriendjes uit Heugem 
naar MVV komen kij-
ken. De tijd van de sin-
telbaan, het omlopen in 
de rust, het schuiven 
met grote borden als 
gescoord was. Zaken 
die zijn kinderen zich 
niet kunnen voorstel-
len. Na het krijgen van 
kinderen was Roell met 
zoveel zaken bezig dat 
het voetballen lang-
zaamaan op de achter-
grond is verdwenen en 
hij volgt nu MVV op 
meer afstand. Maar hij 
blijft MVV-supporter in 
hart en nieren. 

Waar ziet hij MVV het liefst staan? Natuurlijk in 
de eredivisie. We zouden ons moeten spiege-
len aan clubs als AZ en Heracles. Het is hen ge-
lukt om te promoveren naar de eredivisie en 
zich daar knap staande te houden. Zou toch 
ook moeten kunnen bij MVV? 

Als laatste vertelt Roell een anekdote. Men 
ging met een aantal vrienden mee naar de uit-
wedstrijd Fortuna-MVV. Voorin de bus zat een 
oudere man die mee ging naar deze wedstrijd. 
Na afloop bleef zijn plaats leeg. Toen de sup-
porters aan de chauffeur vroegen waar deze 
man gebleven was, bleek hij tijdens de wed-
strijd gestorven te zijn aan een hartaanval. Sup-
porter in hart en nieren dus. 
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« Interview	met	Stijn	Vullings
Stijn Vullings is, na 14,5 
jaar in dienst te zijn ge-
weest, per 31 juli 2019 
vertrokken bij MVV 
Maastricht. Hij maakte 
de overstap naar VVV 
Venlo. Wat deed hij bij 
MVV, waarom is hij 
vertrokken en wie was 
Stijn Vullings eigenlijk? 
Redenen genoeg voor 
een interview voor de 
nieuwsbrief. 

Joonk menneke 

Als joonk menneke 
kwam Stijn (geboren in 
het ziekenhuis van Te-
gelen op 11-08-1981) 
al regelmatig naar 
Maastricht. De familie ruilde tijdens zomerva-
kanties hun huis met familie uit Ulestraten en 
hij stond als menneke van een jaar of 7 voor de 
poorten van een gesloten Geusselt stadion. Hij 
werd, samen met zijn vader, moeder en broer-
tje binnen gelaten en mocht op de middenstip 
staan. Vanaf dat moment was MVV de club van 
Stijn. Na zijn middelbare school studeerde Stijn 
Bedrijfseconomie (HEAO) en vervolgens een 
studie HBO Sportmanagement. Aan het einde 
van de laatste opleiding was zijn doel om zijn 
afstudeerstage te doen bij MVV en vanaf 14 fe-
bruari 2005 liep hij dagelijks in de Geusselt. 

Start bij MVV 

Na afloop van zijn stage werd hij gevraagd of hij 
in dienst wilde komen bij MVV. Wie wil dat nu 
niet als je supporter bent van deze club én ook 
nog van je hobby je werk kunt maken… 

Eén van de voorwaarden was wel dat hij in 
Maastricht moest komen wonen. Dat was geen 
punt en hij startte toen in zijn functie Ticketing, 
PR/ Communicatie en Commerciële binnen-
dienst. 

De inhoud van zijn 
werk veranderde ge-
durende de jaren. Hij is 
aan de slag gegaan met 

Wedstrijdorganisatie, 
Maatschappelijke Za-
ken en werd in 2014 
ook Perschef van de 
club. 

In 2010 is er een an-
dere wind gaan 
waaien. MVV was bijna 
over de kop gegaan, en 
dus besloot de initia-
tiefgroep dat het over 
een andere boeg ge-
gooid moest worden. 
De focus binnen de 
club kwam toen, naast 
het voetbal, sterk te 

liggen op Maatschappelijke Projecten.  

MVV moest draagvlak creëren in de samenle-
ving en via deze projecten werd daar keihard 
aan gewerkt. Zo goed zelfs dat de club in 2013 
de onderscheiding kreeg voor maatschappe-
lijke voetbalclub van het jaar. Door de KNVB 
werd MVV geroemd als een voorbeeldclub 
voor Nederland. 

Maatschappelijke Projecten nu en vijf jaar ge-
leden 

In het begin werd veel geïnvesteerd door kan-
toor, spelers, technische staf in de Maatschap-
pelijke Projecten. Die waren van belang voor 
zowel de samenleving als voor MVV. De beeld-
vorming veranderde in die tijd ook naar een 
sterke betrokkenheid van MVV bij de mensen 
uit haar omgeving. De club wordt gezien als 
platform van deze ontwikkeling en spelers als 
boegbeeld/rolmodel hierbij. 

Zowel kinderen als volwassenen én ouderen 
kregen een plek in deze programma’s, waar-
door de deelnemers een ander perspectief op 
hun leven kregen. Ze werden niet langer 
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bekeken als bijvoorbeeld personen die me-
disch behandeld werden of een afstand had-
den tot de arbeidsmarkt, maar als mensen die 
veel meer waren dan dat alleen. Versterken 
van zelfbewustzijn en zelfbeeld én het creëren 
van een gezonde leefstijl waren en zijn belang-
rijkste elementen in deze projecten. 

Op dit moment heeft MVV 11 maatschappe-
lijke sterprojecten. Met de huidige personele 
bezetting (1 stagiaire, 1 vrijwilliger en 1/3 be-
taalde kracht) is dat te weinig om kwaliteit te 
blijven leveren op alle projecten. Er zal dus een 
keuze gemaakt moeten worden. Of minder 
projecten of menskracht erbij. Zeker nu de fo-
cus nog veel meer naar voetbal op 1 gaat moet 
je keuzes maken. 

Wat gaat Stijn doen bij VVV? 

Stijn wordt in Venlo manager maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Tevens wordt hij 
persvoorlichter van de club. Dat sluit goed aan 
bij de activiteiten die hij voor MVV deed. Bij 
persvoorlichter moet je denken aan alle zaken 
die spelen rondom perspublicaties, wedstrijd-
dagen, media, persconferenties, interviews 
etc. Een boeiende en uitdagende baan, maar 
nu op eredivisie niveau. 

 
 

Hoe kijkt Stijn terug op zijn jaren bij MVV? 

Heel positief, hij is alle dagen komen werken 
met plezier. Belangrijk vindt hij dat je iets doet 
voor je werk dat je leuk vindt, dan heb je meer 
uitdaging en meer bevrediging in je werk. En, je 
kunt vaak nét die extra stap zetten, wanneer 
die intrinsieke motivatie aanwezig is. MVV zal 
altijd in zijn hart blijven zitten. 

Wat zou hij MVV willen meegeven om te ver-
beteren? 

De core business voor een BVO is uiteraard 
voetbal. Maar om dat goed te laten verlopen 
heb je ook een organisatie nodig die daarin 
mee groeit. Als alles rondom het voetbal ge-
beuren toeneemt en de organisatie niet mee 
groeit, komt je organisatie in disbalans. Uitein-
delijk slaat dat ook weer terug op het voetbal. 
Zorg dus voor een goed uitgebalanceerde be-
zetting op alle niveaus. 

Wij danken Stijn voor de hele fijne samenwer-
king gedurende de afgelopen jaren en wensen 
hem heel veel succes toe in Venlo. In ieder ge-
val dichterbij huis en derhalve minder reistijd 
(Stijn woont in Horst) en dus meer tijd voor zijn 
gezin (pasgeleden uitgebreid met zoon Novan). 
In hem verliezen wij (op korte termijn) weer 
een kanjer en zijn wij onze twee Stijnen kwijt… 

 


