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Voorwoord 

 

Voor u ligt het 1e jaarverslag van de Vereniging MVV Maastricht waarin zij verslag 

doet van het gevoerde (financiële) beleid van het afgelopen seizoen. Als Vereniging 

hechten wij er waarde aan om onze leden op de hoogte te brengen over de gang van 

zaken en waar we voor staan. 

In dit jaarverslag gaan wij in op een turbulent jaar dat wij als Vereniging hebben 

doorgemaakt. Wij willen iedereen bedanken voor de inbreng in het afgelopen 

seizoen. Ondanks de corona perikelen, waardoor wij een aantal keren fysiek niet bij 

elkaar konden komen, is het toch gelukt om een aantal belangrijke besluiten te 

nemen in de Ledenraad, dankzij de inzet en vergaderdiscipline van de deelnemers. 

Waarvoor dank. 
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1. Verslag van het bestuur: 

Na een moeilijke start, mede door de corona perikelen, en het benoemen van 

een nieuwe voorzitter is het bestuur aan de slag gegaan onder leiding van 

Gerald Janssen. Hij werd in eerste instantie benoemd als lid van de fractie 

overheid en daarna als voorzitter van de Vereniging MVV.  

Er waren meer veranderingen in de samenstelling van het bestuur. Zo verliet 

Chris Leenders na vele jaren zijn post  als penningmeester en Jeroen 

Wijckmans als secretaris. Jeroen bleef wel aan als lid van het bestuur.  

Door het bestuur werden Gid van Schijndel als penningmeester en Nico van 

den Bergh als secretaris voorgedragen aan de Ledenraad, die dit 

bekrachtigde. 

Het bestuur vergadert in principe de tweede dinsdag van de maand en het 

dagelijks bestuur (waarin voorzitter, secretaris en penningmeester zitting 

hebben) de vierde dinsdag van de maand. Het afgelopen seizoen werd tot Mei 

2021,  11 maal vergaderd door het Bestuur van de Vereniging 

In de eerste maanden heeft onze voorzitter met elke fractie van de Ledenraad 

gesproken. Zo kon hij de mensen leren kennen maar hoorde ook wat er leefde 

binnen de fracties. Deze avonden waren boeiend en zeer verschillend in toon. 

Tevens werd het voorzittersoverleg tussen de voorzitters van de Stichting 

MVV - Vereniging en de Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht 

weer opgepakt. Ook de audit-cie ging weer aan de slag. 

Verder werd er in de eerste maanden een bestuurders 

aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de bestuurders van de 

Vereniging. 

In de loop van het seizoen werd kennis gemaakt met onze nieuwe directeur 

Eric Noor. Hij was verrast van de expertise die wij in het bestuur maar ook in 

de Ledenraad hebben. 

Door de Vereniging werd als dank naar de Angel-side,  voor de positieve 

ondersteuning van MVV bij de verkoop van de seizoenskaarten, een 

father/son kaart gesponsord. Verder is er een geldbedrag gesponsord aan 

het nieuwe jeugdplan van MVV. 
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2. Activiteiten 

In de loop van dit seizoen werd gestart met de nota: Nao Väöre betreffende 

een structuur en cultuurwijziging. 

Het huidige besturingsmodel van MVV Maastricht levert een aantal 

beperkingen op. De huidige structuur is destijds ontwikkeld om MVV 

Maastricht in te passen in een samenwerkingsverband met een andere 

(grotere) voetbalorganisatie. Door een veelheid van oorzaken is de huidige 

structuur onder druk komen te staan. 

• Rolonduidelijkheid tussen directie (bestuurders van de BVO) en 

het Stichtingsbestuur (aandeelhouder). 

• De huidige structuur is niet gunstig voor het eventueel 

aantrekken van vreemd vermogen. 

Tegen die achtergrond is, door Stichtingsbestuur en Ledenraad, het plan 

opgepakt om het huidige structuurmodel aan te passen door, tussen de 

aandeelhouder (het Stichtingsbestuur) en de BVO, een Raad van 

Commissarissen (RvC) te plaatsen bestaande uit (vooralsnog) drie 

commissarissen. 

Om de identiteit van MVV Maastricht te borgen heeft de Vereniging in de 

nieuwe structuur bij verkoop van aandelen het zogenaamde “gouden 

aandeel” in beheer. Verder heeft de Vereniging een sterke positie waardoor 

een besluit over een aandelentransactie nooit zonder positief besluit van de 

Vereniging kan worden genomen en moet een besluit over aanstelling en 

ontslag van de directeuren van MVV altijd met instemming van de Vereniging 

worden genomen. 

In de tweede helft van het jaar is hard gewerkt om deze nieuwe structuur 

rond MVV te realiseren en zo MVV qua structuur effectiever en 

toekomstbestendiger te maken. Op 29 december 2020 heeft de Ledenraad 

unaniem haar akkoord gegeven aan de noodzakelijke statutenwijzigingen van 

zowel de Vereniging als van de Stichting MVV Maastricht als van de MVV BV. 
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Ook kwam er een werkgroep om een cultuurverandering te bewerkstelligen binnen 
MVV in de breedste zin des woord. Onder leiding van Dave van Bogaert (lid bestuur 
Vereniging) werden verschillende sessies met alle geledingen binnen MVV gehouden 

waarbij ook een interactieve presentatie werd gebruikt. Dit werd als zeer positief 
ervaren.  
 
Inmiddels heeft de werkgroep met 12 geledingen binnen MVV en daarbij in totaal 
met 62 mensen gesproken in 3 maanden tijd. Zij hebben als werkgroep een goed 
beeld gekregen van de wijze waarop eenieder op dit moment in de wedstrijd zit. 
 
 
De werkgroep is er trots op dat 62 betrokken mensen bereid waren om met hun het 
gesprek aan te gaan en input te leveren. Zij hebben gehoord hoe deze MVV’ ers  zich 
dagelijks inzetten om de club verder te helpen, vol passie en overgave. Het resultaat: 
prachtige verhalen, anekdotes en zeer waardevolle input met sprekende 
praktijkvoorbeelden als basis voor een mooi vervolg van het cultuurtraject. 
 
Eén boodschap die in iedere sessie naar voren kwam: de behoefte aan duidelijkheid, 
openheid en betrouwbaarheid. Met betrouwbaarheid bedoelen we dat de deelnemers 
aan de sessies, vinden dat ze van elkaar op aan moeten kunnen. Dat de afspraken 
die ze met elkaar maken ook nagekomen worden. Dat gebeurt nu niet altijd. 
 
Op dit moment is de werkgroep bezig conclusies te trekken en zal in een later 
stadium met voorstellen komen. Een grote chapeau voor deze werkgroep. 
 

In de notitie “Plan van Aanpak van de Vereniging MVV Maastricht/Ledenraad” uit 

2020 werd vastgesteld dat de Ledenraad een actievere rol als adviesorgaan van de 

Stichting MVV 2018 alsmede van de BVO wilde worden. Een van de manieren om 

dit te helpen bereiken was om een boekwerkje samen te stellen met daarin vermeld 

de leden van de Ledenraad met foto, alsmede hun expertise. Er wordt nu nog 

bekeken of we deze informatie (met toestemming van de Leden) ook digitaal op de 

site van de Vereniging kunnen krijgen. Een moeilijke klus, maar de vooruitzichten 

zijn goed.  

 

Op 16 maart en 18 mei is in de Ledenraad uitgebreid aandacht besteed aan de 

oprichting van de MVV Academy, het jeugdplan van MVV. Karl Dittrich en Ron 

Elsen zijn ieder vanuit hun eigen rol ingegaan op dit belangwekkende initiatief. In 

de Ledenraad is een inzamelingsactie georganiseerd om in financiële zin bij te 

dragen. Vanuit de Verenigingskas is € 100,- bijgedragen.  
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Op dit moment loopt er een wervingstraject voor de leden van de Raad van 

Commissarissen, welke na het accorderen van de nieuwe statuten in werking moet 

treden. Er zijn vacatures voor 3 commissarissen te weten met het profiel 

Maatschappelijke–commercieel, bedrijfseconomisch-financieel en voetbaltechnisch. 

De Vereniging benoemt de commissaris met het maatschappelijk - commercieel 

profiel.  

Door het bestuur is een begeleidingcommissie uit de Ledenraad ingesteld voor de 

werving en selectie van de commissaris die door de Vereniging zal worden benoemd. 

Namens het bestuur zitten de voorzitter, Gerald Janssen en secretaris, Nico van den 

Bergh, in de selectiecommissie.    
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3.Kernwaarden 

 

Een werkgroep, bestaande uit Alain Reiters, Bence Bánki en Léon Partouns, maakte 

een notitie over de kernwaarden van MVV. In de vergadering van de Ledenraad d.d. 

13 oktober 2020 werd deze notitie behandeld en goedgekeurd. 

De navolgende kernwaarden werden vastgesteld; 

1 Traditie: 
 

MVV Maastricht is trots op haar historie en cultuur. Onze club bestaat sinds 1902 

als volksclub, geworteld in de stad Maastricht en omgeving. MVV Maastricht speelt 

in een witte broek, witte kousen, een rood shirt met witte mouwen en op de borst de 

Maastrichtse ster. De thuishaven is Maastricht en het supporterslied is “Jao, dat is 

us MVV”, geschreven door Mathieu Niël in 1943. MVV staat onveranderlijk voor 

betaald voetbal in de stad Maastricht en de Euregio. 

 

2 Inclusie: 

MVV Maastricht is een open vereniging en is toegankelijk voor iedereen in (en 

buiten) de Euregio. De achterban is divers en bestaat uit de supporters, bedrijven, 

instellingen, studenten en expats. Met een open en gastvrije houding biedt MVV 

Maastricht een ontmoetingsplaats voor de Euregio. 
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3 Ambiance en Passie: 

 

MVV Maastricht is gastvrij naar haar bezoekers en biedt vertier in een open en 

veilige omgeving. Passie en sfeer op en naast de tribunes staan hierbij centraal.  

MVV Maastricht wordt met passie gesteund door haar supporters in een 

authentieke stadionbeleving. De  bezoekers van de wedstrijden worden geacht zich 

te gedragen volgens de huisregels, die MVV Maastricht in overeenstemming met de 

lokale en landelijke richtlijnen en voorwaarden van de KNVB heeft opgesteld. 

Verbaal en fysiek geweld, intimidatie en discriminatie worden niet getolereerd.  

 

4 Vernieuwend:  
  

MVV Maastricht zoekt steeds nieuwe kansen op sportief, commercieel en 

organisatorisch gebied. De club staat open voor nieuwe sociale, culturele en 

sportieve ontwikkelingen en is alert op de dynamiek in de voetbalwereld.  

 

 

5 Verbindend: 

MVV Maastricht zoekt actief naar strategische partners om synergie te creëren. 

Hierbij heeft de club oog voor de belangen van haar stakeholders. Het doel is 

meerwaarde te bieden aan alle partijen die zich aan de club willen binden. MVV 

Maastricht biedt aan marktpartijen de gelegenheid met elkaar in contact te treden 

in een unieke voetbalomgeving en vormt het platform voor sportieve en zakelijke 

innovatie. 

 

6  Transparantie: 
 

MVV Maastricht is transparant over haar beleid, doelstellingen en financiële 

huishouding. In de onderlinge verhoudingen binnen MVV Maastricht is 

transparantie een grondhouding. Dat geldt voor alle geledingen van MVV 

Maastricht. 
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4 Organisatie: 

 

De Vereniging MVV Maastricht is ingeschreven in de Kamer van Koophandel met 

volledige rechtsbevoegdheid. In 2020 werden na een bestuurswisseling de 

navolgende personen ingeschreven in het KvK: 

Gerald Janssen als voorzitter 

Gid van Schijndel als penningmeester 

Nico van den Bergh als secretaris. 

Deze drie zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders), zie statuten. 

 

De navolgende personen werden uitgeschreven 

Voorzitter Rob Beaumont 

Penningmeester Chris Leenders 

Secretaris Jeroen Wijckmans 

 

De vereniging staat ingeschreven onder KvK nummer: 51155168 

Eerste inschrijving in het handelsregister was 28 oktober 2010 en de datum akte 

van oprichting was 5 oktober 2010. 

Als activiteit staat vermeld Veldvoetbal: het bevorderen van de (betaalde) 

voetbalsport in Maastricht in een open en transparante organisatie 

De vereniging is te bereiken via email: secretariaatverenigingmvv@gmail.com 
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5. Bestuur: 

Naam Functie Startjaar Einde 1e 

termijn 

Einde 2e 

termijn 

Gerald 

Janssen 

voorzitter 2020 2025 2029 

Gid van 

Schijndel 

Penningmeester 2020 2025 2029 

Nico v.d. 

Bergh 

Secretaris 2019 2024 2028 

Ron Benen Lid 2018 2023 2027 

Dave van 

Bogaert 

Lid 2017 2022 2026 

Eric 

Weijenbergh 

Lid 2013 2018 2021 

Jeroen 

Wijckmans 

Lid 2016 2021  

 

Zowel Eric Weijenbergh als Jeroen Wijckmans hebben aangegeven in 2021 te 

willen stoppen als bestuurslid. Het bestuur gaat zich verder beraden hoe dit 

wordt ingevuld, mede gelet op de inhoud van de nieuwe statuten. 

Tevens heeft het bestuur secretariële ondersteuning in de persoon van 

Marie-Elise Geron 
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6. Leden: 

Bij aanvang seizoen 20-21 heeft de Vereniging 200 betalende leden die 20 euro 

betalen. Daarnaast zijn er aanvang seizoen 2000  seizoenkaarthouders die lid zijn 

van de Vereniging. 

Een klein detail: 

Het oudste lid is geboren op 04 mei 1924 en het jongste lid op 02 november 1998. 

 

De Ledenraad is verdeeld over 8 fracties met plaats voor elk 5 leden: 

1.Supporters 

2.Sympathisanten                                                  

3.Profit 

4.Non-profit 

 

5.Oud spelers 

6. Overheid 

7.Sportliefhebbers 

8.Maatschappelijke Oriëntatie 
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7. Jaarrekening 

Vereniging MVV 

Datum 13-04-2021 

 

Balans t/m 01-01-2021 

 

Code Omschrijving Activa Passiva 

1010 Bank 4.354,48  

1400 Eigen 

vermogen 

 3.516,15 

 Saldo     838,33 

  4.354,48 4.354,48 
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Winst en verlies rekening  01-01-2020 t/m 31-12-2020 

Code Omschrijving Verlies Winst 

4500 Contributies en 

abonnementen 

 4.000,00 

4520 Representatie en 

verteer 

2.729,16  

4530 Reis- en 

verblijfskosten 

   100,00  

4540 Relatiegeschenken    183,44  

4550 Bankkosten    118,27  

4740 Drukwerk,porti en 

vrachten 

     30,80  

 Saldo winst    838,33  

  4.000,00 4.000,00 
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8.Begroting 2021 

 

Post Begroting 
2019 

Rekening 
2019 

Begroting  
2020 

Rekening 
2020 

 

Begroting 
2021 

t/m juli 
2021 

banksaldo    € 3793 € 4354 

Opbrengsten      

Contributie 
(seizoenkaarthouders betalen 
niet) 

€ 4400 € 4100 € 4100 € 4000 0 

      

Kosten      

Ledenraad vergaderingen € 2000 € 1660 € 1500 €   879 € 1000 

Bankkosten €   150 €   133 €   150 €   118 €   120 

Kosten business seat € 2200 € 2120 € 1950 € 1950  

Kosten algemeen / onvoorzien €   500 €   603   €   500           €   
215 

€  500 

Totale kosten € 4850 € 4517 € 4100 € 3162 €1620 

Resultaat € - 450 €   -417 0 €+ 838 € - 1620 

Saldo     € 2734 

 


