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 VOORWOORD NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2013
De afgelopen weken werden we op de hoogte gebracht van de financiële situatie waarin MVV
Maastricht verkeert. In de ledenraad vergadering van 21 oktober j.l. heeft het bestuur van de BVO een
presentatie gegeven van de jaarcijfers over het seizoen 2012-2013. Daar uit bleek dat het verlies over
het seizoen 2012-2013 € 470.000,00 was.
Volgens de statuten van de Vereniging MVV Maastricht dient de BVO deze voor te leggen aan de
Vereniging die vervolgens de jaarrekening kan vaststellen of verwerpen.
Tevens werd op deze avond aangegeven op welke wijze de BVO het financiële probleem wilde
aanpakken en welke stappen hiervoor reeds waren genomen en nog genomen zouden gaan worden.
Het hakt er stevig in, want niet alleen moet er meer geld binnen komen, maar zullen ook de kosten
verlaagd moeten worden.
Duidelijk is dat de gehele Jupiler Ieague in de problemen zit. Lagere toeschouwers aantallen, minder
sponsoren, gemiste wedstrijden etc. waren de oorzaken van het tegenvallend resultaat.
De BVO MVV heeft aan de ledenraad uitgelegd hoe zij de ontstane situatie wilde aanpakken en de
ledenraad heeft na deze uitgebreide uitleg unaniem de jaarrekening 2012-2013 goedgekeurd.
Maar we hebben ook met elkaar afgesproken dat “we aan de bak moeten.” Alle mensen die MVV een
warm hart toedragen, roepen we op om actief te worden. De komende periode zullen er vele acties
gehouden worden om geld in te zamelen voor MVV. Wij hopen dat U allemaal deze acties
ondersteund en op die manier een bijdrage wilt leveren aan het wegwerken van het tekort.
Het bestuur van MVV heeft tevens aangegeven dat de begroting voor het komende seizoen terug gaat
naar 2,4 miljoen. Dat heet de broek aan meten die je past.
De Vereniging heeft haar waardering uitgesproken naar het MVV bestuur over de openheid van de
vergadering en het op de eerste plaats informeren van de Vereniging.
En dan zijn nu wij aan de beurt. Laat zien dat je MVV een speciaal plekje in je hart heeft, dat je de
club ondersteunt en dat je MVV niet laat vallen.
Wij zijn positief gestemd en stoppen alle energie erin. U ook??
Rob Beaumont, Voorzitter a.i. Vereniging MVV Maastricht
.
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 NIEUWE LEDEN
Met ingang van het seizoen 2013-2014 is besloten dat alle seizoenkaarthouders automatisch lid zijn
van de Vereniging MVV Maastricht.
Dat betekent dat we iedereen van harte welkom heten die een seizoenkaart voor 2013-2014 heeft en
deze nieuwsbrief voor de eerste keer ontvangt.
De Vereniging MVV Maastricht telt nu ongeveer 2.000 leden en is dus een van de grootste
Verenigingen in Limburg.
Regelmatig komt een nieuwsbrief uit met informatie over de Vereniging MVV en over MVV zelf.
Indien je vragen, ideeën, onduidelijkheden hebt, neem contact op met ons secretariaat
(marie-elise.geron@live.nl ) . Wil je meer over de Vereniging weten, kijk dan naar onze website
www.verenigingmvvmaastricht.nl.
Daarop valt te lezen wat de Vereniging doet, welke rol zij vervult binnen MVV en hoe zij dit waar tracht
te maken.
Indien je geen nieuwe seizoenskaart neemt, vervalt automatisch je lidmaatschap van de Vereniging.
Wil je dan toch lid blijven, dan moet je je aanmelden via de website als betalend lid ( € 20,-- per
seizoen).
Het bestuur van de Vereniging MVV Maastricht heet jullie allemaal van harte welkom!
Met z’n allen steunen we deze prachtige club die haar bestaansrecht al lang bewezen heeft.

Rob Beaumont, Voorzitter a.i. Vereniging MVV.

 HET FENOMEEN
Een bekend fenomeen waar niet alleen MVV mee wordt geconfronteerd. Andere bekende sporters of
teams ondervinden het (ooit) ook. We praten over de wedstrijd van MVV tegen eredivisionist ADO
Den Haag en enkele dagen later de wedstrijd tegen Top Oss, hekkensluiter in de Jupiler League. Een
wereld van technisch verschil.
Tijdens de eerstgenoemde ontmoeting toont MVV wat het werkelijk kan: op een veel hoger niveau
behoorlijk meekunnen. Sterker nog, “wij” waren bij vlagen zelfs beter dan ADO. Groeiden, zoals dat
heet “boven onszelf uit”. Met goed verzorgd en technisch uitstekend voetbal kon MVV de veel snellere
en betere profs van ADO bijbenen. En zelfs aftroeven.
Een paar dagen later. Top Oss in De Geusselt. MVV is op papier beter dan de laagst geklasseerde
Brabantse ploeg met, nota bene, de meest gepasseerde achterhoede van de Jupiler League. Maar
dan openbaart zich het bekende fenomeen waar we in het begin over repten.
MVV ondervindt weinig tegenstand, speelt zoals de tegenstander het toelaat en vervalt ongewild in het
simpele spel van de tegenstander. Het gevolg: een nederlaag die keihard aankomt.
Hetzelfde geldt overigens ook voor ADO. De ploeg verslaat een week eerder FC Twente met 3-2 en:
“groeit boven zichzelf uit”. Als de ploeg naar Maastricht afreist speelt het team tegen een ontketend
MVV dat, zoals ADO zelf een week eerder, beter speelde dan iedereen had verwacht.
Genoemd fenomeen is voor de winnaar buitengewoon aangenaam. Voor de verliezer, normaal de
betere ploeg, een minder prettige ervaring.
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 VRIJWILLERS VAN “VEER DOEN ‘T” DRAGEN WERKZAAMHEDEN
HERCULESHOF OVER
Vanaf september 2011 is op verzoek van de Mosae Zorggroep de Stichting Maatschappelijke
Projecten Maastricht (“Veer doen ‘t” ) ingesprongen bij de maatschappelijke vraag om
maaltijdvoorziening te organiseren in het zorgcentrum Daalhof. Door maatschappelijk makelen werden
partijen bij elkaar gebracht.
O.a. oud-spelers van MVV Maastricht en andere vrijwilligers werden ingezet om de ouderen dagelijks
te voorzien van een warme lunch en Mosae ZorgGroep te ontzorgen in deze voorziening. Tijdens
deze lunches was er ook volop gelegenheid om samen herinneringen op te halen “euver vreuger”,
hetgeen de ouderen zichtbaar goed deed.
Door nadrukkelijke ondersteuning van maatschappelijk betrokken ondernemers én de Mosae
Zorggroep alsook door medewerking van de Stichting Elisabeth Strouven en Trajekt vanuit het
samenwerkingsverband ”Nao Väöre” is dit project een schoolvoorbeeld geworden van
maatschappelijke participatie door maatschappelijk betrokken ondernemen en ontzorgen door
markpartijen.
Nu, twee jaar later, kan “Veer doen ‘t” met een gerust hart de maaltijdvoorziening overdragen. Het is
mooi dat deze werkzaamheden nu verzelfstandigd voortgezet worden door cliënten van Radar, met
als doel de kwaliteit van het bestaan te bevorderen voor deze mensen met een (verstandelijke) be
Dit kan gebeuren door hen zoveel mogelijk te laten meedoen in de samenleving. Ook
maatschappelijke participatie in optima forma. Op 21 oktober werden de taken feestelijk overgedragen
tijdens de lunch in zorgcentrum Daalhof.
“Veer doen ‘t” blijft actief als maatschappelijk makelaar voor maatschappelijk betrokken ondernemen in
diverse projecten.
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 RICK GEENEN COMBINEERT AFSTUDEERSTAGE EN MVV MAASTRICHT
IN “OVERGEWICHT BUITENSPEL”
Na 5 jaar Fortuna Sittard en een dik jaar bij het Duitse Hansa Rostock, is verdediger Rick Geenen bij
MVV Maastricht terecht gekomen. Niet alleen om sportieve maar ook maatschappelijke redenen
maakte Rick de stap naar MVV. Hij wil namelijk zijn studie op de Fontys Sporthogeschool afronden.
Hij zit in het laatste jaar van zijn studie en gaat zijn afstudeerstage bij MVV Maastricht lopen.
MVV geeft Rick volop de kans om zijn studie af te ronden. Momenteel loopt hij stage bij één van de
vele projecten die MVV heeft, namelijk “Overgewicht Buitenspel”. Dit is een project voor kinderen die
overgewicht hebben en intensief begeleid worden door vakkrachten van het MUMC. Maandelijks gaan
ze op controle bij het AZM. Ook de ouders van de kinderen worden in dit project meegenomen en
krijgen voorlichting. Om de kinderen plezier te laten krijgen in bewegen, krijgen ze elke week een
training van o.a. Tom van Hyfte, Sven Braken en Rick zelf. Rick: “Dit is een fantastisch initiatief. Ik heb
begrepen dat MVV mede door dit project ook profclub van het jaar is geworden”.
Rick: “Ik ben blij dat ik bij MVV de kans krijg om ook maatschappelijk verder aan mijn toekomst te
bouwen. Door de samenwerking in dit project tussen MUMC en MVV, mag ik genieten van 2
stagebegeleiders. Rob Munich vanuit de MUMC-kant en Jos de Bruyn vanuit MVV, begeleiden mij om
mijn afstudeerstage zo goed mogelijk te laten verlopen. De eerste trainingen van het project
Overgewicht Buitenspel zijn mij zeer goed bevallen. Als de kinderen een uur goed bewegen en
daarnaast met een glimlach naar huis gaan, dan heb ik mijn doel bereikt.
Sportief gezien gaat het de laatste tijd beter met MVV. Rick: “ik ben blij dat we na een moeizame start
van de competitie de lijn naar boven te pakken hebben. Het is nu zaak om als team zijnde stabiel te
worden”.
De overwinning op Fortuna Sittard was voor de geboren Gelener heel speciaal. Rick: “Uit ervaring van
andere derby’s wist ik natuurlijk dat dit voor de supporters de wedstrijd van het jaar was. Gelukkig
wonnen we en kan ik nu weer een jaar met opgeheven hoofd door Sittard lopen.”
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 VEER ZIEN MVV
Word lid van “Veer zien MVV” voor € 10,00 per maand en steun zo MVV Maastricht. We hebben
als vereniging al 240 leden. Dat betekent op jaarbasis € 28.800,00 voor de club. Geef u op.
Meer informatie over de vereniging vindt u op www.veerzienmvv.nl. Op deze site kunt u zich
aanmelden als lid van “veer zien mvv”. Ook kunt u een eenmalige donatie doen of aan de veiling
deelnemen.

 CHIRURG HERMAN LUBSEN UIT BAAMBRUGGE: EVEN NAAR MVV
Het komt niet elke dag voor dat Tini Ruijs en Edwin Hermans, respectievelijk hoofd- en assistenttrainer van MVV Maastricht aan de balie kaartjes voor een voetbalwedstrijd verkopen. MVV speelde
een dag later voor de beker tegen eredivisionist ADO Den Haag. Een bijzondere wedstrijd. Dat wel.
Maandagmiddag 27 oktober stapte een rijzige heer het kantoor van MVV binnen, zette zijn pet af,
groette vriendelijk en vroeg of er nog kaarten voor de bekerwedstrijd van dinsdag beschikbaar waren.
“Ik moest een paar dagen in Meerssen zijn”, zei de heer, “en ik dacht: kom, ik ga eens naar MVV. Ik
heb al zó veel van die club uit Maastricht gehoord. Dus…”
Het gesprek wordt steeds geanimeerder en de westerling vertelt honderduit. “Ik heet Herman Lubsen,
woon in Baambrugge, ben 66 jaar, werkte tot voor kort als hoofdchirurg in het Utrechtse UMC en ben
sinds een paar maanden gepensioneerd. Ik wil u wel vertellen dat ik het helemaal niet eens ben met
mijn pensionering. Zesenzestig jaar. Man, ik ben in de kracht van mijn leven. Maar ja. Zo zijn de regels
nu eenmaal.”
Herman Lubsen kreeg zijn kaartje voor de (volle) tribune en zag MVV in een ongekend mooie strijd
met 2-1 van eredivisionist ADO winnen. Een staande ovatie was de beloning voor het team van Tiny
Ruijs.

Herman Lubsen uit Baambrugge: “Ik heb al zó veel van MVV gehoord”
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 PERSBERICHT MVV MAASTRICHT
Klik hier voor de webversie van deze e-mail

Beste,
Graag willen we u van het volgende op de hoogte brengen. Begin november zal MVV haar jaarcijfers
presenteren aan de KNVB. Wij kunnen u nu alvast meedelen dat het ons niet gelukt is om het sportief
succesvolle seizoen 2012-2013 financieel positief af te sluiten. We hebben helaas een totaal negatief
bedrijfsresultaat van € 470 000 geboekt. Dit zware tekort is tot stand gekomen door tegenvallende
inkomsten (lagere toeschouwersaantallen, minder TV-gelden, lagere inkomsten uit eten en drinken
en sponsorgelden). Hierdoor moeten we terug naar de basisbegroting van 2,4 miljoen zoals we dat bij
de start, 3 jaar geleden, van onze reddingsoperatie hebben opgesteld. Dat betekent dat wij de rest
van komend seizoen fors gaan bezuinigen en via een aantal gerichte acties onze inkomsten
structureel moeten verhogen.
Dit kunnen we niet alleen. We hebben ook uw steun keihard nodig! Komende maanden zullen de
Supportersclub, de Vereniging en Veer zien MVV acties op touw zetten om ons te helpen. U kunt ons
nu alvast steunen door massaal aanwezig te zijn tijdens de bekerwedstrijd MVV-ADO Den Haag of
door de mooie 'Vaan Us Allemoal' sjaal te bestellen bij Sportshop Do It.
Wilt u meer lezen over onze financiële situatie, lees dan het volledige persbericht op onze
websitewww.mvv.nl.
We hopen u snel weer te begroeten in Stadion de Geusselt!
Met sportieve groeten
MVV Maastricht

Je ontvangt deze mail omdat je fan bent van MVV Maastricht of ingeschreven staat als fan. We hopen
dan ook dat je het niet erg vindt om af en toe een mailtje te ontvangen vanuit de club, hiermee help je
de club en misschien zit er ook nog iets leuks tussen! Mocht je het echt niet op prijs stellen? Klik dan
hier!

Frans Erens MVV Maastricht
Algemeen Directeur
Telefoon: 06 37346194
E-mail: frans.erens@mvv.nl
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 VOETBAL AWARD VOOR MVV MAASTRICHT
Dinsdag 29 oktober, voorafgaand aan de bekerwedstrijd tegen ADO Den Haag kreeg MVV Maastricht
de Meer dan Voetbal Award uitgereikt en de titel Profclub van het Jaar. Juryvoorzitter en
sportjournalist Willem Vissers reikte deze uit aan MVV-bestuurslid Maatschappelijke Verbindingen
Maurice Olivers. samen met Sierra, een van de deelneemsters aan het project Overgewicht
Buitenspel. De Meer dan Voetbal Award beloont prof- en amateurclubs en projecten die de kracht van
voetbal vernieuwend en onderscheidend weten te verbinden met maatschappelijk thema’s.

Bestuurslid Maurice Olivers:
“Gruuts” zijn wij op deze prijs, een memorabel moment en echte stimulans. Onze club is er in drie jaar
in geslaagd zich te ontwikkelen tot een oprecht maatschappelijk betrokken voetbalvereniging. Samen
met velen, is een verbindend fundament gelegd waaraan velen plezier kunnen beleven. (o.a. Playing
for Success, Lerend Scoren, Overgewicht Buitenspel, Cruijff Courts, Streetleague en Streetcup,
Maastricht United). Echt een puike prestatie die volgens de Stichting Meer dan Voetbal ook nog
onderscheidend en vernieuwend is. Dat is absoluut bijzonder, zeker als je ook kijkt naar inspirerende
projecten bij vele andere clubs in Nederland, projecten waarvan wij ook nog kunnen leren. De
Stichting meer dan Voetbal van de KNVB levert geweldig werk en geeft nieuw elan aan de bedrijfstak
Voetbal en dat is zoals we merken ook keihard nodig.
MVV richt zich maatschappelijk gezien vanaf nu vooral op het leveren van bijdragen aan een gezonde
regio en aan een klimaat waarin (voetbal) talent het beste uit zichzelf kan halen, precies zoals onze
spelers deden tegen ADO Den Haag. Dat is ook wat onze spelers graag willen overdragen op onze
jeugd. Het heeft mij verwonderd maar vooral geïnspireerd dat onze MVV spelers een verschil kunnen
maken tussen wel of niet sporten, wel of niet je best doen op school, cola of water drinken. Daarmee
wil ik ook aan hen een groot compliment geven. Dat is namelijk ook de kracht van voetbal, dat is ook
de kracht van Us MVV, zo hebben we samen ontdekt.
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 VRIENDENLOTERIJ
Zoals bekend heeft MVV Maastricht het financieel moeilijk.
Door mee te spelen met de Vriendenloterij kunt u MVV Maastricht echter financieel steunen en mooie
prijzen winnen.
Zo zijn er maandelijks geldprijzen of leuke uitstapjes te winnen
Een lot kost € 11,- per maand. Hiervan gaat direct € 5,50 naar MVV Maastricht.
Om een voorbeeld te geven, er zijn meerdere clubs in het betaald voetbal die via de Vriendenloterij
vele tienduizenden Euro’s binnenkrijgen.
In de komende periode willen we dan ook, met verschillende acties, proberen om loten te verkopen.
Kunt u niet zolang wachten en wilt u nu al uw bijdrage in het financieel gezond maken van MVV
Maastricht leveren kijk dan op https://www.vriendenloterij.nl/Meespelen.htm; vink aan dat u wilt
meespelen voor uw favoriete club of vereniging en vul MVV Maastricht in….
Winnen maar! Zowel voor u zelf als voor MVV Maastricht!

 COMMERCIE IS VAAK HEEL LEUK
MVV Maastricht is, zoals we allemaal hebben kunnen ervaren,
een voetbalclub, die in relatief korte tijd maatschappelijk
gezien, behoorlijk wortel heeft geschoten. Maar we moeten
het natuurlijk ook heel veel over voetbal blijven hebben.
Een goed presterende, transparant en degelijk georganiseerde
professionele voetbalvereniging met een groot maatschappelijk
draagvlak heeft altijd een positieve invloed en uitstraling op de
regio en daar buiten. (kijk bijvoorbeeld wat er op dit moment bij
FC Zwolle gebeurt).
Zo kregen WE toch maar even een Award van de KNVB voor
de beste profclub, daar waar het gaat om maatschappelijke
betrokkenheid. We DOEN niet maatschappelijk, maar we ZIJN
maatschappelijk. En daar gaan we op termijn ook het
sportieve verschil mee maken. En commercieel gezien is het
financieel steunen van MVV Maastricht als bedrijf zeker om
die reden ook legitiem. Wij zijn geen club van ego’s en achterdeurtjes.
Er wordt duidelijk gewerkt aan het scheppen van een familie en open MVV Maastricht. Mensen die
mensen helpen, waardoor er een vertrouwensband ontstaat die duidelijk op de werkvloer, grasmat, in
de stad en daarbuiten merkbaar moet, maar ook al is, gaan worden. En ik vind dat we in de goede
richting aan het gaan zijn. Het pad is nog hobbelig en soms onbegaanbaar. Maar dat geplaveide pad
gaat er hoe dan ook komen. Dat gaat niet zo maar, daar hebben we veel vrijwilligers en particulieren
voor nodig en natuurlijk ook het bedrijfsleven, de overheden, scholen, zorgcentra etc. etc. Kortom de
maatschappij. Dat is niet gemakkelijk. Sterker nog, dat blijkt natuurlijk ook nog dagelijks. De zgn.
waan van de dag. En het moet toch allemaal, vaak tussen de vaste werkzaamheden door, even in die
24 uur van een dag gedaan worden.
Ik was nog niet commercieel. Nou misschien in 1 zin een beetje. Maar toch beste lezers van dit stukje
tekst, ik zou het fantastisch vinden als u gaat meedenken, voor zo ver u dat al niet deed, meedenken
om meer cash voor onze mooie club te genereren. Natuurlijk koesteren en waarderen we ons vast en
trouw sponsorrelatie team. Natuurlijk zijn we gelukkig met sponsoring in natura.
Door allerlei tegenvallers in 2012 komt de begroting van 2013/14 toch weer onder druk te staan en
daarom moeten we de leden van de vereniging vragen om met z’n allen “ten strijde te trekken”.
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Een faire en legitieme strijd voeren om euro’s te scoren voor ons MVV Maastricht. We zetten een
aantal noodzakelijke acties op touw en het kan zo maar gebeuren dat we uw hulp gaan inroepen.
En mocht u na het lezen van deze commerciële oproep, ons een commerciële hart onder de riem
willen steken, dan wordt dat enorm en oprecht zeer gewaardeerd.
Ik vergeet nooit meer dat ik met mijn moeder in de laatste week van december langs de deuren
ging met zakken oliebollen. Zakken oliebollen die we aan de deur verkochten voor 2 kwartjes
en daar van ging ruim fl 0,20 naar mijn voetbalclub. We hadden, meende ik nieuwe corner
vlaggetjes, een nieuw machientje om de lijnen te trekken en een 20-tal leren ballen voor het
nieuwe seizoen nodig. En als we dan met de inspanningen van alle moeders en kinderen
konden zeggen:”de oliebollenactie is geslaagd en we hadden het gewenste bedrag bijeen, ja
dan was op dat moment ook geluk heel gewoon”.
Commercie is niet alleen noodzaak, maar kan dus ook heel simpel ook gewoon leuk zijn!!
Ik zou het leuk vinden om ideeën op mijn email-adres te ontvangen. Belangrijk is niet alleen het idee,
maar ook met wie ga je dat uitvoeren en in welk tijdsbestek en wat zal de opbrengst gaan worden.
Het mooiste idee beloont Neercanne met een lunch of diner all in “au Château”.
Mijn email is directie@neercanne.com of gewoon Peter bellen op 0653899257.
Peter Harkema, bestuurslid Vereniging MVV.

 BRAM CASTRO: GELEERD VAN NEDERLAAG TEGEN TOP OSS
De klasse en ervaring van de 30-jarige doelman Bram Castro heeft MVV de laatste wedstrijden
behoed voor nogal wat
tegendoelpunten. De
sympathieke Belg,
woonachtig in Kortessem bij
Hasselt heeft na Racing
Genk, Sint Truiden, Roda
JC, PSV en weer Sint
Truiden, zijn plek gevonden
in Maastricht. Castro is een
aanwinst voor de
Maastrichtse equipe.
Over zijn eigen optreden en
dat van de ploeg tegen
het laaggeklasseerde Top
Oss heeft hij een duidelijke
mening.
Een opvatting die strookt
met die van kenners.
“Bedoel je het debacle tegen Top Oss?”, vraagt Castro. “Kijk. We hadden dinsdags ervoor tegen ADO
Den Haag een topprestatie geleverd. Twee dagen later zitten de jongens nog in de euforie van dat
sportieve en uitzonderlijke kunststukje en gaan vervolgens roemloos ten onder. Dat mag en zal ook
niet meer gebeuren. We hebben veel gepraat over die wedstrijd en gaan de volgende ontmoetingen
met dezelfde instelling het veld op als tegen ADO. We hebben geleerd van die nederlaag tegen Top
Oss.”
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 VERSLAG LEDENRAAD VERGADERING VERENIGING MVV OP 21 OKTOBER
2013.
Deze vergadering stond in het teken van de jaarrekening BVO MVV 2012-2013.
Er werd een toelichting gegeven op het afgelopen jaar. Het bleek dat het hard werken niet heeft
kunnen leiden tot een positief eindresultaat, integendeel.
Een negatief financieel resultaat van € 470.000,- is tot stand gekomen door enerzijds
tegenvallende inkomsten (lagere toeschouwersaantallen, minder TV gelden,
fors lagere inkomsten uit eten en drinken en sponsorgelden) en anderzijds door onvoldoende inzicht
in de uitgaven. Een tekort van ruim € 200.000,- was voorzien in de voorspelling van het
bedrijfsresultaat over het seizoen 2012-2013. De begroting voor het seizoen 2013-2014 is daarop
reeds aangepast. Bij het opstellen van de definitieve jaarrekening, blijkt echter duidelijk dat ook de
reclame opbrengsten via de KNVB/CED lager uitvielen en zijn extra kosten gemaakt voor beveiliging,
boetes en service.
Bovenop de reeds voorziene € 200.000,- tekort hebben deze lagere geplande inkomsten en hogere
onvoorziene kosten nu geleid tot een totaal negatief bedrijfsresultaat van € 470.000,-. De begroting
voor 2014-2015 zal aangepast worden naar 2,4 mln.
Vervolgens werd door Frans Erens, directeur van MVV, het actieplan dat samengesteld is door het
bestuur van MVV, gepresenteerd waarbij alle geledingen binnen MVV uitgenodigd gaan worden deel
te nemen aan de kostenreducties aan de ene kant en waar een oproep werd gedaan om ook
gezamenlijk meer inkomsten te realiseren. Het plan is erop gericht het tekort maximaal weg te werken
in het lopende boekjaar. Iedereen moet meehelpen.
De ledenraad heeft unaniem de jaarrekening 2012-2013 vastgesteld en haar
vertrouwen in het actieplan van het bestuur uitgesproken. Maar tevens heeft de ledenraad
aangegeven om tijdig, d.w.z. in december, in een extra vergadering te willen horen hoe de
ontwikkelingen op dat moment zijn,. Die toezegging is door het bestuur van de BVO gedaan.
Met betrekking tot de vacatures binnen de ledenraad wordt vermeld dat de invulling van de vacatures
binnen de afdelingen Non-profit en Sportliefhebbers bijna afgerond zijn. Pie van Dijk heeft zijn
lidmaatschap opgezegd wegens ziekte, hierdoor ontstaat binnen de afd oud-spelers een vacature.
Pie van harte bedankt voor je inzet en betrokkenheid. Binnen de afdeling maatschappelijke oriëntatie
zijn momenteel ook 2 vacatures.
We hopen de volgende ledenraad weer nieuwe leden te kunnen installeren.
Met dank aan de aanwezige bestuursleden van de BVO MVV, de leden van de Ledenraad, sloot Rob
Beaumont, voorzitter a.i. van de Vereniging MVV, deze avond af.
Wij danken MVV fotopartner PubliciteitVisie.nl voor het beschikbaar stellen van de foto’s in
deze nieuwsbrief
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