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De nieuwsbrief is de afgelopen periode gemaakt door Jean Brandts, Math Pieters en Huub 

Weltens. Huub heeft aangegeven ermee te gaan stoppen en dat betekent dat we op zoek gaan 

naar een nieuwe lay out voor de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief zit dus in “een 

overgangsfase.” Huub bedankt voor alle werk dat je voor de Vereniging gedaan hebt!!! 

 
 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER.  

 
In mijn jeugdjaren hield ik plakboeken bij van MVV. Ze speelden al in de Geusselt. Als je de 

oude foto’s weer ziet, zie je vaker dat de fotograaf de foto’s nam met het zicht op de 

toenmalige hoofdtribune, waar de auto’s van gehandicapte mensen nog op de sintelbaan 

stonden. 

Ik zag het wedstrijdverslag terug van 19 december 1971. 8.000 Toeschouwers bezochten de 

eredivisiewedstrijd MVV-PSV en zagen het 1-1 worden. We speelden altijd op de 

zondagmiddag….. 

Volgens het krantenartikel waren Frans Körver en Willy Brokamp de grote uitblinkers. PSV 

zat toen ook al in de knoei, ze stonden op de ranglijst op dat moment nummer 12, MVV 

gedeeld nummer 7…. En er deden toch geen kleine jongens mee bij PSV. Op doel stond Jan 

van Beveren, Willy van der Kuylen stond in de spits en op het middenveld Oeki Hoekema… 
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En MVV dan? Dat speelde in de volgende opstelling: 

Körver, Pleumeekers, Herben, Lacroix, Colombain, Dijkstra, De Rooyen (Bonfrère), Hoenen, 

Redel, Mares en Brokamp. 

Weten we nog de voornamen van onze gladiatoren van toen?? Ik ben benieuwd of ons 

secretariaatsadres overloopt van reacties 

 

Mooie tijden in de eredivisie. Komen ze nog eens terug? Hoop doet altijd leven, maar er nu 

eerst voor zorgen dat we in stabiel water komen en blijven. En daar helpen we met z’n allen 

aan mee, om te beginnen om bekenden mee te vragen naar de thuiswedstrijd van MVV te 

komen. We hebben weer spektakel in de Geusselt, meer toeschouwers verhoogt de sfeer en de 

ambiance. En de resultaten worden als maar beter….!! 

 

Rob Beaumont, voorzitter a.i. Vereniging MVV. 

 

"Wij gaan nog steeds voor een van de spannende' plaatsen op de ranglijst: 

de nacompetitie."  Ron Elsen (trainer). 

 



 
 
Veer Zien MVV: ‘Wij doneren volgend seizoen 75.000 Euro aan MVV’ 
 

Met ingang van seizoen 2014/2015 neemt de ‘Veer Zien MVV’ de stadioncatering in Stadion 

de Geusselt voor haar rekening. Dit betekent dat de marge op ieder verkocht product straks 

rechtstreeks bij MVV Maastricht terechtkomt. 

Eric Weijenberg, voorzitter Veer Zien MVV: “Wij verwachten het komende seizoen ruim € 

75.000,- aan MVV te kunnen doneren. Daarmee worden wij één van de grootste sponsoren 

van MVV Maastricht. Wij zijn enorm trots dat het ons is gelukt om het MVV bestuur ervan te 

overtuigen dat wij een betrouwbare en bovenal geschikte partner zijn.” 

Frans Erens, algemeen directeur MVV Maastricht: “Wij hebben het volste vertrouwen in Veer 

zien MVV. Ze hebben de afgelopen jaren bewezen een loyale en betrouwbare partner te zijn. 

Wij vinden het getuigen van moed en inzicht dat Veer Zien MVV de stadioncatering ter 

hand neemt.” 

Veer Zien MVV heeft zich ten doel gesteld om de grootste sponsor van MVV te worden. 

Behalve de catering neemt Veer Zien MVV ook de merchandise in het stadion en via 

www.mvvfanstore.nl. voor haar rekening. 

Bovendien kunnen supporters meebouwen aan de ontwikkeling van MVV door donateur te 

worden van Veer Zien MVV. Inmiddels zijn al ruim 300 supporters donateur die maandelijks 

€10,- doneren. Veer Zien MVV roept iedereen die MVV een warm hart toedraagt donateur te 

worden. 

 

 

http://www.veerzienmvv.nl/
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"Ik ben geen geboren leider, maar kan wel degelijk boos worden en de 

jongens oppeppen. Jongens als Bram, Sjoerd en Sjors doen dat ook". 

Tom van Hyfte, aanvoerder MVV. 
 
 

   
Het Jeugdsportfonds 
Sport is leuk om te doen en een zinvolle vrijetijdsbesteding maar heeft bovendien diverse 

positieve effecten: het bevordert de gezondheid van kinderen en gaat obesitas tegen, het leert 

kinderen sociale vaardigheden om zo op respectvolle wijze samen te spelen en samen te 

werken met andere kinderen en volwassenen, het leert omgaan met regels en discipline, het 

leert winnen en het waardig omgaan met verlies, sport bevordert het positieve zelfbeeld van 

kinderen, het biedt structuur en houvast in een turbulente omgeving, sport bevordert de 

sociale cohesie en culturele integratie en voorkomt problemen in de wijk van zich vervelende 

en uitgesloten voelende kinderen.  

 

Het Jeugdsportfonds maakt het mogelijk dat grote groepen kinderen van ouders die dit niet 

kunnen betalen toch kunnen sporten. Haar motto luidt “alle kinderen moeten kunnen sporten”. 

Elk kind heeft het recht om te participeren en te sporten en bewegen in een reguliere 

sportvereniging. Het Jeugdsportfonds draagt ertoe bij dat het voor alle kinderen mogelijk 

wordt om aan sport deel te nemen. Middels een jaarlijkse bijdrage van Provincie Limburg, 

Jeugdsportfonds Nederland, sponsoren, bedrijfsleven, en de participerende gemeenten maakt 

het Jeugdsportfonds het mogelijk om kinderen financieel te ondersteunen in hun 

sportbeoefening. Het Jeugdsportfonds Limburg heeft in 2013 circa 1750 kinderen in staat 

gesteld om te sporten.  

 

Om bovenstaand doel te realiseren is gekozen voor een zo toegankelijk mogelijke formule. De 

aanmelding van de kinderen is in handen van door het Jeugdsportfonds erkende intermediairs. 

Intermediairs kunnen bijvoorbeeld zijn: hulpverleners (bv Bureau Jeugdzorg), leerkrachten, 

Stichting Leergeld, huisartsen of buurthuiswerkers.  

 

De bijdrage van het Jeugdsportfonds bestaat uit een sportlidmaatschap en wanneer er nog geld 

over is sportartikelen. Deze vergoeding wordt niet ontvangen door het kind of de 

ouder/verzorger. Het toegekende budget wordt rechtstreeks overgemaakt aan de club of 

vereniging, of aan de winkel. De vergoeding per deelnemend kind is aan een maximum van € 

225,00 per jaar gebonden. Het lokale Jeugdsportfonds kan de aanvragen voor de kinderen 

binnen 2 à 3 weken afhandelen, van goedkeuring tot aan de daadwerkelijke betaling.De 

intermediair houdt contact met het sportende kind.  

 

Maastricht 

In gemeente Maastricht zijn in 2013 circa 200 kinderen ondersteund door het 

Jeugdsportfonds. Hiervoor is een totaalbedrag van € 36.871,13 nodig geweest. Van het totale 

aantal kinderen zijn 81 kinderen gaan voetballen dus wellicht zijn er een aantal nieuwe MVV 

talenten aan hun voetbalcarrière begonnen!  
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Wat kunt u doen? 

Het Jeugdsportfonds streeft naar een cofinanciering van 50% uit eigen gegenereerde middelen 

en 50% uit overheidsmiddelen. Vindt u ook dat elk kind moet kunnen sporten? Doneer dan 

een vrijwillige bijdrage op rekeningnummer 13.47.34.580 t.n.v. Stichting Jeugdsportfonds 

Limburg. 

 

Voor meer informatie zie www.limburg.jeugdsportfonds.nl of neem contact met ons op via 

onderstaande contactgegevens.  

Jeugdsportfonds Limburg 

Postbus 5061, 6130 PB Sittard 

Mercator 1, 6135 KW Sittard 

Kim Wijnants 

 

 Koen Daerden: “Ik pas  in het verhaal van MVV” 

 
Een waardevolle aanwinst. Zo noemde MVV’s trainer Ron Elsen de komst van de Belg Koen 

Daerden (31) als trainer en medewerker van de technische staf van MVV. Zelf vindt de 

Genkenaar dat hij deze voorspelling nog moet waarmaken maargoed op weg is. 

“Ik moet mijn waarde gaan bewijzen. De klik maken van voetballer naar trainer is heel 

belangrijk. Vergeet niet dat ik met bijna al de jongens heb gespeeld. En nu ben ik hun trainer. 

Toch anders. Het heeft tot nu toe geen problemen opgeleverd. Ik heb geen 

aanpassingsproblemen gekend. Het enige verschil is dat ik nu in de trainerskleedkamer zit en 

toen bij de spelers.” 

Daerden is tienvoudig Belgisch international, speelde voor KRC Genk, Club Brugge, 

Standard Luik, STTV en MVV. In de thuiswedstrijd tegen Telstar, twee seizoenen geleden, 

raakte de middenvelder geblesseerd aan zijn knie. De blessure was dermate ernstig dat de 

Belg moest stoppen met voetballen. Daerden volgt in België de UEFA B trainerscursus en 

traint een jeugdploeg van KRC Genk. 

 
"We moeten eens een paar keer drie punten achter elkaar pakken. Dan moet je eens 

kijken wat er gebeurt." 

Antonio Stankov, linker verdediger. 
 
 

http://www.limburg.jeugdsportfonds.nl/


Nieuwsbrief Vereniging MVV Maastricht maart 2014, nr. 4 5 

  Tom van Hyfte: "Het positieve gevoel is terug" 
Wie herinnert zich niet het debacle tegen Eindhoven. De storm die na deze wedstrijd 

in alle hevigheid losbarstte bij alles en iedereen die MVV lief is, heeft veel losgemaakt. De 

overwinningen op Twente en Dordrecht waren oorzaak van een positieve wending in het spel 

van de Maastrichtenaren. 

Aanvoerder Tom van Hyfte: "Die wederopstanding van MVV bewijst dat we op de goede 

weg 

zijn. Er spelen meerdere factoren een rol waarin één facet eruit springt: de saamhorigheid van 

de ploeg. We zijn er voor elkaar, offeren ons op. Dat moet ook wel omdat we nu eenmaal 

geen spits hebben die er elk seizoen vijfentwintig in knalt. Het positieve gevoel is terug. 

Opvallend is dat onze backs doorverdedigen en mee aanvallen als dat kan en dat onze 

vleugelspelers mee verdedigen. Dat geeft een positieve wending aan ons spel." 

 

 

         Harry Meens ziet parallellen tussen bier en voetbal. 
Hoofdsponsor Harry Meens van de Alfa Bierbrouwerij ziet duidelijke parallellen tussen bier 

en voetbal. "Als het met mate gedronken wordt kun je er héél oud mee worden". Hij wijst op 

een foto aan de wand van zijn kantoor in Thull. Te zien is een kwieke dame met een Alfa-

pilsje in haar hand."Dat is mijn tante Wies", zegt Meens trots. "96 jaar is ze geworden. Zij 

proefde elke dag het bier dat wij gebrouwen hadden. Mooi, hè? Of ik zelf verstand van 

voetbal heb? Nee. Ik vind het een mooi spelletje. Elke thuiswedstrijd gaan mijn kinderen 

Martijn van 16 en Charlotte van 12 mee naar het stadion. Ze voetballen allebei bij 

Bekkerveld. Zó, kinderen, zeg ik dan. Leg papa nu maar eens uit wat buitenspel is en hoe dat 

werkt. Wat mij vooral opvalt bij MVV is de gezellige ambiance. Je voelt gewoon dat iedere 

aanwezige MVV in zijn of haar hart heeft gesloten." 

    
 

"MVV is een passie voor mij. Ik wil dan ook graag een bijdrage leveren om de groei en 

ambities van MVV waar te maken." 

Tom Lange, nieuwe secretaris van MVV. 
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Herijking Strategie MVV  Maastricht 2014.     

 

MVV is opnieuw in een nieuwe fase van haar 112 jarig bestaan. Allerlei factoren maken dat 

nodig. Hierbij spelen de financiën een dominante rol. Aanpassen van de begroting naar een 

realistische omvang en ook aldus borgen voor de toekomst is nodig. Ook dient de organisatie 

toe te groeien naar een meer duurzamer model, onafhankelijk van personen, met een bestuur 

meer op afstand. Het model van Vereniging – Ledenraad en de Stichting BVO functioneert 

goed. De dagelijkse leiding dient professioneel te worden uitgevoerd. 

In de governance van de totale organisatie staat de vereniging steeds steviger. De directie zal 

de komende periode duidelijker worden gepositioneerd. Het maatschappelijk profiel is sterk 

(tot nu toe soms te sterk ten opzichte van het voetbal). De beloning van de meest succesvolle 

maatschappelijke club van het seizoen 12-13 heeft financieel nog (te) weinig opgeleverd. 

De basis voor MVV Maastricht ligt verankerd in de verenigingsstructuur. De vereniging 

bloeit steeds meer; leden en supporters komen samen in dit platform. De vereniging is 

inmiddels verreweg de grootste van Limburg, met meer dan 2100 leden. De ledenraad staat 

garant voor een adequaat toezicht op de BVO en de kernwaarden van MVV. Deze brede basis 

vormt ook de voedingsbodem voor het rekruteren van bestuurders en andere professionele 

vrijwilligers voor MVV. 

Deze constateringen vormen de aanleiding voor het herdefiniëren van de strategie van MVV 

Maastricht. Daarbij moet uitdrukkelijk worden opgemerkt dat overal in de voetbalwereld 

problemen met name in financiële zin aan de orde van de dag zijn. Vele clubs staat het water 

aan de lippen. MVV Maastricht heeft evenwel zichzelf hoge transparante en morele 

voorwaarden opgelegd en confronteert zichzelf daar hard mee.  De KNVB stelt MVV 

Maastricht als voorbeeld hoe de financiën en organisatie transparant voor alle stakeholders 

gemaakt kunnen worden. 

 

In dit document, dat in zijn geheel te vinden is op de website van MVV (www.mvv.nl)   wordt 

achtereenvolgens ingegaan op de visie, missie van de club met de daarbij behorende 

kernwaarden en ondernemingsprincipes; het technisch beleid met betrekking tot de jeugd en 

het eerste elftal; de financiële beleidskaders; de commercie ; de supporters; maatschappelijke 

activiteiten; de governance en de organisatie. 

Afgesloten wordt met een her gedefinieerde strategie met doelstellingen voor de lange termijn 

(2014-2018). 

 
 
 

http://www.mvv.nl/
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VERSLAG LEDENRAAD 27-02-2014. 
Tijdens de ledenraad vergadering zijn twee nieuwe leden van harte welkom geheten, t.w. 

Yvon Prince voor de afdeling Non-profit en Alfredo Coenen voor de afdeling 

Maatschappelijk, beide heren hebben zich voorgesteld en de ethische code van MVV 

ondertekend.  

 

Frans Erens heeft te kennen gegeven werkzaam te blijven als algemeen directeur van de BVO, 

hierdoor zal hij terugtreden uit het bestuur van de vereniging en uit de ledenraad. Er ontstaat 

hierdoor een  vacature in het bestuur van de Vereniging. Rob Beaumont (a.i. voorzitter) zal 

deze functie niet invullen. Voor de functie van voorzitter zal op korte termijn een 

profielschets worden opgesteld.  

Zoals reeds eerder vermeld is ook nog de bestuursfunctie van de oud-spelers vacant.  

Binnen de ledenraad zijn verder nog twee vacatures, 1 binnen de afdeling maatschappelijk en 

1 binnen de afdeling oud-spelers.  

We hopen de volgende ledenraad weer nieuwe leden te kunnen installeren. 

 

Paul Rinkens, Maurice Olivers en Hennie Bastiaans, allen bestuurslid van de BVO, hebben 

een toelichting gegeven op de notitie “:herijking stand van zaken MVV” en hoe MVV op weg 

gaat naar 2018. Een samenvatting hiervan, samengesteld door Frans Erens, kunt u elders in 

deze nieuwsbrief  lezen en de uitgebreide versie op de website van MVV. De ledenraad heeft 

de notitie unaniem vastgesteld in de vergadering. 

 

De vacante bestuursfuncties binnen de BVO zijn inmiddels ingevuld, t.w. secretaris Tom 

Lange en penningmeester Jef Thoma. 

 

Frans Erens heeft een toelichting gegeven op de actuele stand van zaken m.b.t. de financiën 

van de BVO. De begroting wordt 15 juni ingediend bij de KNVB. De KNVB is lovend over 

de aanpak en transparantie van MVV naar hun toe, het tekort is verkleind maar nog niet 

helemaal weggewerkt. 

 

Rob Beaumont doet een oproep aan de ledenraad om actief deel te nemen aan 

werkzaamheden/werkgroepen. 

 

Met dank aan de aanwezige bestuursleden van de BVO MVV, de leden van de Ledenraad, 

sloot Rob Beaumont, voorzitter van de Vereniging MVV, deze avond af. 

 
 

  MVV D2 KAMPIOEN. 
Op zaterdag 15-3-2014 is MVV D2 kampioen geworden door een 2-1 winst tegen Fortuna 

Sittard. Met 36 punten uit 18 wedstrijden, zijn ze met 5 punten verschil kampioen geworden. 

De D2 speelt in een eigen competitie met de volgende tegenstanders: VVV, Roda JC, PSV, 

FC Den Bosch, Helmond Sport en Fortuna Sittard. Door het behalen van het kampioenschap 

hebben de spelers een geweldige prestatie neer gezet. Met spelers uit verschillende omstreken: 

Maastricht, Eijsden, Margraten, Simpelveld, Hulsberg, Geulle, Echt en Genk was de 

spelersgroep goed vertegenwoordigd.  

De spelers hebben tegen elke ploeg 3 keer gespeeld, met 11 win partijen, 3 keer gelijkspel en 

4 verliespartijen en 38 doelpunten voor en 19 tegen, was het genoeg voor een 

kampioensfeestje.  

Deze groep heeft veel talent en laten we hopen dat zij een mooie toekomst hebben bij MVV 

Maastricht! 
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Wij danken MVV fotopartner PubliciteitVisie.nl voor het beschikbaar stellen van  foto’s 

in deze nieuwsbrief .          

 


