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VOORWOORD 
 
Beste leden van onze vereniging en vrienden van MVV, 
 
Dit is onze laatste Nieuwsbrief van het seizoen 2011-2012. 
Hoe staan we erbij als vereniging? Een korte terugblik.  
Allereerst de mooie prestatie van ons 1e elftal waaronder het bereiken van de play-offs. Heel 
positief.  
Waar staan we na twee jaren als organisatie? Voor het leiden van de BVO (Betaald Voetbal 
Organisatie) functioneert de Stichting MVV, onder leiding van Paul Rinkens en zij doen  
prima en veel werk. Onze vereniging, die de rol van “toezichthouder” vervult voor de BVO 
speelt een belangrijke rol in het totaal. De Stichting MVV en de Vereniging MVV moeten borg 
staan voor een transparante en duurzame organisatie. Als vereniging hebben we afgelopen 
jaar forse bestuurlijke stappen gezet en een aantal zaken aan de Ledenraad kunnen 
voorleggen. De voornaamste voorstellen waren het vaststellen van de “governance 
afspraken” (wie doet en beslist wat), de beleidsnota van MVV, maar vooral nu in juni het 
vaststellen van de begroting van de BVO voor 2012-2013. Een stap die het belang van de 
vereniging onderstreept en waaruit blijkt dat de ontwikkeling van MVV ook organisatorisch 
positief is.  
Aandachtpunt voor de Ledenraad blijft de opkomst bij de vergaderingen – dat moet beter. In 
het komende seizoen zullen we hier meer aandacht aan geven en onze Ledenraadleden 
hierop aanspreken. 
Op dit moment hebben we ca 300 leden, dat is veel te weinig. 
We denken na hoe we onze seizoenskaarthouders en alle andere groeperingen meer bij 
onze vereniging kunnen betrekken. Daarnaast willen we actiever de huidige leden betrekken 
bij het geheel. Ook denken we na over een activiteit in september voor onze leden. We 
houden jullie op de hoogte. 
 
Sportieve groeten en een mooie vakantie., 
 
 
Frans Erens, Voorzitter Vereniging MVV - Maastricht. 
 

 
 
 



PETER HARKEMA, BESTUURSLID VAN DE GROEP ‘SPORTLIEFHEBBERS’ 

 
Peter Harkema, geboren Groninger, is sportliefhebber. 
Was actief voetballer en schaatser en heeft zijn jongste 
zoon 15 jaar begeleid op topsportniveau in de 
internationale motorsport. Belangrijkste taken: 
Sponsoring genereren en persoonlijke begeleiding. 
 
Als lid van de initiatiefgroep van 13 personen heb ik mij 
ingezet om, voor het op dat moment eigenlijk failliete 
MVV Maastricht, een doorstart mogelijk te maken. 
Dat was een drukke periode, want mijn vrouw Ans zei al: 
“het is net zoals we 27 jaar geleden in Château 
Neercanne begonnen. Het door de initiatiefgroep 
geschreven businessplan/visiedocument heeft mij altijd  
aangesproken. Vooral de maatschappelijke aanpak 
(naar mijn mening de enige manier waardoor een 
professionele voetbalclub in deze tijd kan overleven) 

sprak mij enorm aan. Tijdens die periode heb ik veel nieuwe mensen leren kennen die met 
hart en ziel voor MVV Maastricht aan de slag gingen. Dat gaf mij energie en om die reden 
heb ik besloten om de bestuursfunctie in de Vereniging te aanvaarden. 
 
Nou ben ik nooit een echte bestuurder geweest hoor, maar hou er wel van om samen met 
enthousiaste mensen iets te bereiken. Iets waar weer veel mensen gelukkig van (kunnen) 
worden. Dat geeft mij voldoening en daar word ik op mijn beurt ook weer gelukkig van. En 
het mag natuurlijk nooit meer gebeuren dat MVV Maastricht,  een club met een rijke historie 
van 110 jaar, steeds weer als een stuurloos schip vol echo’s uit koers raakte en daar door op 
de klippen liep. De mooie stad Maastricht verdient structureel een sportief, maatschappelijk 
betrokken en financieel gezonde professionele voetbalclub die door alle geledingen van de 
maatschappij gedragen wordt. En daar wil ik, samen met naar ik hoop en verwacht heel veel 
nieuwe  leden, mijn best voor doen. Mouwen opstropen, niet zeuren en samen aanpakken.  
 
 

PERSDAG EN SEIZOENKAARTUITREIKING 

 
16 juli a.s. is de jaarlijkse persdag van MVV. 
De uitgenodigde pers zal op de hoogte worden gebracht van de ontwikkelingen binnen MVV 
en de nieuwe spelers zullen voorgesteld worden aan de pers. 
Hierna start om 16.30 uur “De seizoenkaartuitreiking”. 
Seizoenkaarthouders kunnen dan hun seizoenkaart komen ophalen in het bijzijn van (nieuwe) 
MVV-spelers. Dit in een sfeervol rood-wit gekleurde MVV businessclub. 
Daar bovenop worden er 3 gesigneerde MVV shirts verloot onder de snelle 
seizoenkaartbestellers (voor 12 juli)! Het nieuwe seizoen zal dus feestelijk worden ingeluid. 
 
De Vereniging is deze middag ook aanwezig. In overleg met de BVO MVV is afgesproken 
dat de nieuwe seizoenkaarthouders lid worden van de Vereniging MVV, tenzij zij er 
uitdrukkelijk bezwaar tegen hebben. Het eerste jaar is het lidmaatschap gratis, het tweede 
jaar bedraagt het lidmaatschap €10 en het derde jaar €20. Op deze wijze breidt het 
ledenaantal van de Vereniging stevig uit en wordt een stevige stap vooruit gezet naar een 
groter aantal leden.  
 



 



 COMPETITIEPROGRAMMA SEIZOEN 2012/2013 

 
 
 
Datum     Wedstrijd     Tijd 
 
Vrijdag  10 augustus 2012 FC Eindhoven – MVV Maastricht  20:00 uur 
Vrijdag  17 augustus 2012 MVV Maastricht – FC Oss   20:00 uur 
Vrijdag  24 augustus 2012 SC Veendam – MVV Maastricht  20:00 uur 
Vrijdag  31 augustus 2012 MVV Maastricht – Telstar   20:00 uur 
Vrijdag  14 september 2012 De Graafschap – MVV Maastricht  20:00 uur 
Vrijdag  21 september 2012 AGOVV – MVV Maastricht   20:00 uur 
Vrijdag  28 september 2012 MVV Maastricht – Excelsior   20:00 uur 
Vrijdag  05 oktober 2012 FC Emmen – MVV Maastricht  20:00 uur 
Vrijdag  19 oktober 2012 MVV Maastricht – Almere City FC  20:00 uur 
Vrijdag  26 oktober 2012 Cambuur L. – MVV Maastricht  20:00 uur 
Maandag  05 november 2012 MVV Maastricht – Sparta Rotterdam  20:00 uur 
Vrijdag  09 november 2012 MVV Maastricht - FC Den Bosch  20:00 uur 
Vrijdag  16 november 2012 FC Dordrecht – MVV Maastricht  20:00 uur 
Vrijdag  23 november 2012 MVV Maastricht – Go Ahead Eagles  20:00 uur 
Vrijdag  30 december 2012 Helmond Sport – MVV Maastricht  20:00 uur 
Vrijdag  07 december 2012  MVV Maastricht – FC Volendam   20:00 uur 
Vrijdag  14 december 2012  Fortuna Sittard – MVV Maastricht  20:00 uur 
Vrijdag  21 december 2012  MVV Maastricht – FC Eindhoven   20:00 uur 
 
Winterstop 
 
Vrijdag  18 januari 2013  FC Oss – MVV Maastricht    20:00 uur 
Vrijdag  25 januari 2013  MVV Maastricht – SC Veendam   20:00 uur 
Vrijdag  01 februari 2013  MVV Maastricht – AGOVV    20:00 uur 
Vrijdag  08 februari 2013  Excelsior – MVV Maastricht    20:00 uur 
Maandag  18 februari 2013  MVV Maastricht – Cambuur L.   20:00 uur 
Vrijdag  22 februari 2013  Almere City FC – MVV Maastricht   20:00 uur 
Vrijdag  01 maart 2013  MVV Maastricht – FC Emmen   20:00 uur 
Vrijdag  08 maart 2013  MVV Maastricht – Helmond Sport   20:00 uur 
Vrijdag  15 maart 2013  Sparta Rotterdam – MVV Maastricht  20:00 uur 
Vrijdag  29 maart 2013  MVV Maastricht – De Graafschap   20:00 uur 
Maandag  1 april 2013   Telstar – MVV Maastricht    14:30 uur 
Vrijdag  05 april 2013   Go Ahead Eagles – MVV Maastricht  20:00 uur 
Vrijdag  12 april 2013   MVV Maastricht – FC Dordrecht   20:00 uur 
Vrijdag  19 april 2013   FC Den Bosch – MVV Maastricht   20:00 uur 
Vrijdag  26 april 2013   FC Volendam – MVV Maastricht   20:00 uur 
Vrijdag  3 mei 2013   MVV Maastricht - Fortuna Sittard   20:00 uur 
 
 
8 mei 1e ronde Playoffs 



SAMENVATTING VERSLAG EXTRA VERGADERING LEDENRAAD 11-06-2012 
 
Er is een extra ledenraad bij elkaar geroepen omdat de BVO MVV een aantal zaken dient 
voor te leggen aan de Vereniging MVV, voordat deze naar de KNVB worden opgestuurd. 
Dit is voor de eerste keer dat de Vereniging MVV toezicht kan uitoefenen op van te voren 
vastgestelde voorstellen/besluiten die door de BVO MVV aangedragen zijn. 
De ledenraad heeft de bevoegdheid om de aangeleverde notities vast te stellen of af te 
keuren. Indien ze afgekeurd worden gaan ze terug naar de BVO en die gaan kijken naar de 
argumenten die de ledenraad heeft aangedragen. 
 
Aangeboden door de BVO zijn: 
 

a. de begroting 2012-2013. De penningmeester Maurice Vranken heeft hierbij een 
toelichting gegeven over de opzet van de begroting, de spelregels waaraan de 
begroting dient te voldoen volgens de KNVB normen, de begrote baten en lasten 
voor het komende seizoen. Duidelijk is dat MVV niet meer wil uitgeven dan men 
ontvangt aan gelden, dat de spelerssalarissen aan maximum bedragen zijn 
gebonden en dat in oktober een tweede begroting ingediend moet worden bij de 
KNVB. Verder wordt ingegaan op diverse details naar aanleiding van vragen van de 
ledenraad. De Vereniging MVV stelt de begroting van de BVO MVV 2012-2013 vast. 
 

b. In de vorige ledenraad is gesproken over de notitie “Hoe scherp staat het vizier?” 
Paul Rinkens heeft toen een toelichting gegeven over de plannen van de BVO de 
komende jaren. De beleidsnotitie is vastgesteld door de ledenraad van de Vereniging. 
( zie ook hiervoor www.mvv.nl/identiteit/ presentatie businessplan MVV Maastricht 
2012-2017. 

 
Daarnaast heeft de Vereniging haar begroting voor 2012-2013 aan de ledenraad 
aangeboden en de profielschets bestuurslid Vereniging. Ook deze documenten zijn 
vastgesteld door de Vereniging.  
Ron  Elsen heeft een korte toelichting gegeven over de ontwikkeling van het spelersarsenaal 
voor komend seizoen. Aan het begin van het nieuwe seizoen zullen een aantal lege plekken 
in de ledenraad van de Vereniging  ingevuld gaan worden. 
In de rondvraag worden de complimenten gegeven voor de laatste nieuwsbrief. Er komt nog 
een extra leden nieuwsbrief uit voor de zomervakantie. 
Tevens wordt aangegeven dat dit een memorabele avond was. De allereerste keer dat de 
BVO aan de Vereniging voorstellen/besluiten voorlegt om vast te stellen. 
De governance code begint te werken. 
 
 



JOS DE BRUYN, BESTUURSLID VAN DE GROEP ‘SYMPATHISANTEN’ 

 
Ik ben in de strenge winter van 1963, 10 januari met -23 
graden celsius, geboren in Emmeloord, gemeente 
Noord-Oost-Polder. Moeder uit Schinnen en vader uit 
Raamsdonksveer afkomstig. De polder was destijds 
hetzelfde als de kleedkamer van MVV. Verschillende 
mensen en culturen, maar met 1 opdracht SAMEN 
DOEN. Dit kan en kon alleen door sociale cohesie. Via 
studie farmacie in Groningen als apotheker in 1989 in 
Maastricht (St Pieter)  neergestreken. In Groningen door 
meniscusoperatie de voetbalschoenen in moeten ruilen 
voor de racefiets. Deze heeft inmiddels al heel wat 
bandjes versleten in Limburgse heuvels. Mijn vrouw 
Sigrid en Isabel (11) zijn actief bij MHC (hockey) en mijn 
zoon Mart (13) speelt in jeugd MVV c2. Daarvoor was ik 
trainer coach bij de pupillen van SC Jekerdal. Door de 
passie van alle mensen die ik ervaar binnen de 
jeugdopleiding  en medewerkers/vrijwilligers ben ik  
meer betrokken geraakt bij MVV. 

 
Het huidige bestuur is heel goed doende om deze passie te structureren en te borgen binnen 
MVV en Maastricht maatschappelijk. Een goed voorbeeld is de band die aangehaald wordt 
met de amateurverenigingen in Maastricht (Maastricht United).  Maar MVV Maastricht is 
geen eiland. Een goed voorbeeld hiervan is de jeugdopleiding met een adherentie gebied 
van een half miljoen mensen (grofweg 1/3 van de spelertjes uit Maastricht, 1/3 uit Belgie en 
1/3 uit overig Limburg). Een mooie uitdaging is om MVV te laten uitstralen, zodat deze hele 
regio zich meldt als supporter,sponsor en lid van de vereniging. 
Dan is een gezonde toekomst voor MVV een feit. Die half miljoen mensen moeten kunnen 
zeggen: “ik gun me MVV en  ik gun het MVV”.   
Verder mag ik  al 15 jaar deel  uit maken van comité MaastrichtNiou (www.maastrichtniou.nl).  
 
Met geld van liefdadige mensen leggen we door middel van directe banden in Burkina Faso 
succesvolle groenprojecten aan in het overgangsgebied naar Sahel. Ook daar heb ik gezien 
dat een dorpje met passie en een beetje hulp in uitvoering  door middel van aanleg groente 
tuinen en bosbouw weer zelf in eigen levensbehoefte voorzien. Ook na 20 jaar! 
 
 
 

http://www.maastrichtniou.nl/

