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!Voorwoord&van&de&Voorzitter 

Ik!weet!niet!hoe!het!U!ver.

gaat,! maar! om! mij! heen!

worden! steeds! meer! posi.

tieve! verhalen! verteld! over!

MVV.!Het!blijkt!dat!de! club!

leeft! in! de! stad!Maastricht,!

maar! ook! in! de! regio.! Daar!

zijn! verschillende! redenen!

voor!aan!te!geven.!

Om! te! beginnen! zijn! de!

resultaten!van!het!eerste!elftal! van!groot!be.

lang.!Als!je,!zoals!nu,!bovenaan!meedraait!krijg!

je!andere!verhalen!dan!als!je!op!plek!18!staat!

van!de!ranglijst.!!Het!verschil!tussen!“eindelik,!

doen!ze!ins!mèt!“of!“zuuste!wel,!ze!kinne!der!

niks!vaan”!ligt!voorin!de!mond!van!Maastrich.

tenaren.!

Daarnaast!worden!we! steeds! gezonder.! Door!

het! straffe! financiële! regi.

me! dat! is! gehanteerd! ko.

men! we! langzaamaan! uit!

de! schulden! en! kunnen!we!

met! trots! zeggen! dat! we!

een! gezonde! club! aan! het!

worden! zijn.! Dat! straalt!

vertrouwen!uit.!

De!maatschappelijke!trajec.

ten! waar! MVV! aan! mee.

doet! krijgen! steeds! meer! waardering.! Drink!

Water! is! langzamerhand!al! ingeburgerd,!maar!

gezonde! voeding! en!

meer! bewegen! zijn!

maatschappelijke! the.

ma’s!waar!iedereen!mee!

geconfronteerd!wordt.!

Het!aantal!toeschouwers!
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in! de! Geusselt! neemt! langzamerhand! toe! en!

dat! leidt! tot! een! hele!mooie! ambiance! in! de!

Geusselt,!dat!weer!direct!zijn!impact!heeft!op!

de!spelersgroep.!De!sfeer!die!door!de!suppor.

ters! wordt! gecreëerd! is! daarnaast! ook! impo.

nerend! voor! de! tegenstander.! Waar! kom! je!

zo’n! mooi! stadion! tegen! met! zoveel! toe.

schouwers!die!zoveel!lawaai!maken…!

De! structuur! in! de! club!wordt! steeds! helder.

der! waardoor! er! gebouwd! kan! worden! aan!

continuïteit.! En! als! iets! belangrijk! is! in! een!

betaald!voetbalorganisatie!is!het!dit!aspect.!

En! de! Vereniging!MVV!Maastricht! dan! zult! u!

vragen?! ! Die! bewaakt! de! ingezette! lijn,! de!

financiën,!het!beleid!van!MVV.!Zonder!de!Ver.

eniging! als! controlerend! orgaan,! zou! de! club!

alle! kanten! uit! kunnen! waaien.! In! de! afgelo.

pen! jaren! is! duidelijk! geworden! dat! we! dat!

niet!meer!willen,!maar! ook! dat! dit! niet!meer!

kan!! De! ledenraad! vervult! hierin! een! uiterst!

belangrijke! plek,! waar! de! BVO! niet! omheen!

kan.!Mooi!om!ook!te!zien!dat!deze!raad!steeds!

beter!zijn!plek!heeft!gevonden!binnen!MVV!en!

dat!toezicht!op!de!ontwikkelingen!echt!werkt!!

“PERSBERICHT+3+november+2016+

Jaarrekening) MVV) Maastricht) vastgesteld)
door)Ledenraad)

De+ Ledenraad+ heeft,+ als+ officieel+ toezichthouF
dend+ orgaan+ van+MVV+Maastricht,+ de+ jaarreF
kening+vastgesteld.+Nadat+het+bestuur+ van+de+
Stichting+MVV,+ in+ navolging+ van+haar+ externe+

accountant,+de+jaarrekening+van+de+BVO+reeds+
had+ goedgekeurd+ werd+ deze+ door+ de+ ledenF
raad+van+MVV+Maastricht+dinsdag+18+oktober+
jl.+ in+ haar+ jaarlijkse+ vergadering+ vastgesteld.+
MVV+Maastricht+noteerde+voor+het+3e+achterF
eenvolgende+ jaar+ op+ operationele+ basis+ eenF
licht+ positief+ resultaat.+ Voor+ wat+ betreft+ het+
afgelopen+seizoen+(’15F’16)+bedroeg+het+resulF
taat+ namelijk+ €+ 59.943,F+ Ter+ vergelijking:+ de+
operationele+ winst+ was+ één+ seizoen+ eerder+ €+
115.636,F+ (’14F’15)+ en+ ca.+ €+ 58.000,F+ het+ seiF
zoen+daarvoor+(’13F’14).+De+operationele+winst+
is+ gerealiseerd+ met+ dank+ aan+ het+ financiële+
beleid+ dat+ de+ laatste+ jaren+ is+ ingezet.+ Dat+
werpt+zichtbaar+zijn+vruchten+af.”+

En!dat!dit!niet! alleen!maar!plaatselijk! chauvi.

nisme! is,! blijkt! uit! de! toenemende! regionale!

en! landelijke! belangstelling! voor! MVV.! Lang.

zaamaan!wordt!MVV!een! voorbeeld! voor! an.

dere! BVO’s.! Hoe! mooier! kun! je! zo’n! compli.

ment!krijgen??)MVV&een&club&om&trots&op&te&

zijn&en&om&op&te&blijven.)

“De) wonderlijke) herrijzenis) van) MVV) Maas;
tricht)

In+ Maastricht+ krijgt+ de+ herrijzenis+ van+ MVV+
vorm.+ Us+ MVV’ke+ verloor+ afgelopen+ vrijdag+
dan+wel+van+FC+Volendam,+maar+de+Limburgse+
club+ klimt+ op+ meerdere+ fronten+ uit+ een+ diep+
dal.”&

Uit+VI,+02F11F2016.+

Rob&Beaumont,&Voorzitter&Vereniging&MVV&

 

 

“Ik$heb$genoten.$Wat$zijn$die$acteurs$goed!$Echt$fantastisch.”!
<<&Oud&MVV<speler&Jo&Toennaer&over&de&MVV&musical&“Esof&d’n&duvel&
demèt&späölt“!

“Ik$ben$aangenaam$verrast.”!
<<&Oud&MVV<speler&Math&Pieters!

“Douze$points.”!
<<&Paul&Penders,&algemeen&directeur&van&MVV!
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! Verslag&Ledenraadvergadering&18&Oktober&2016 
Tijdens! de! ledernaad! vergadering! van! 18! ok.

tober! jongstleden!heeft! Jef! Thoma,! financieel!

directeur!MVV,!een!toelichting!gegeven!op!de!

jaarrekening!van!het!afgelopen!seizoen.!

MVV!Maastricht!noteerde!voor!het!3e!achter.

eenvolgende! jaar! op! operationele! basis! een!

licht! positief! resultaat.! Voor! wat! betreft! het!

afgelopen!seizoen!(’15.’16)!bedroeg!het!resul.

taat! namelijk! €! 59.943,.! Ter! vergelijking:! de!

operationele!winst!was! één! seizoen! eerder! €!

115.636,.! (’14.’15)! en! ca.! €! 58.000,.! het! sei.

zoen! daarvoor! (’13.’14).! De! ledenraad! stelde!

diverse! vragen! die! gedetailleerd! ingingen! op!

de! jaarrekening!en!kregen!zowel!van! Jef!Tho.

ma! als! de! penningmeester! heldere! antwoor.

den!op.!De!operationele!winst! is!gerealiseerd!

met!dank!aan!het!strakke!financiële!beleid!dat!

de!laatste!jaren!is!ingezet.!Dat!werpt!zichtbaar!

zijn!vruchten!af.!

Vervolgens! gaf! de! nieuwe! penningmeester!

van! de! BVO,! Peter! Bijsmans,! de! stand! van!

zaken! weer! met! betrekking! tot! de! financiën!

van! MVV! per! heden.! Hoe! staat! het! met! de!

inkomsten! (seizoenkaarten,! sponsoren,! trans.

fers)! en! hoe! staat! het! met! de! uitgaven! (die!

lopen! in!de!pas!met!de!begroting).!Conclusie:!

MVV!doet!het!goed,! loopt!voor!op!de!bench.

markt,!maar! kan! nog! steeds! geen! gekke! din.

gen!doen.!Het!tekort!daalt!ieder!jaar,!maar!we!

staan!nog!niet!op!0.!

De! ledenraad! heeft,! als! officieel! toezichthou.

dend! orgaan! van! MVV! Maastricht,! na! de!

goedkeuring!van!het!bestuur!van!de!Stichting!

MVV!en!haar!externe!accountant,!unaniem!de!

jaarrekening!vastgesteld.!

Vervolgens! heeft! Ron! Elsen! namens! de! Tech.

nische!Staf!een!enthousiaste!en!heel!uitvoeri.

ge! analyse! gegeven! over! de! voorbereidingen!

en! start! van!dit! seizoen!en!de! verwachtingen!

voor! 2016.2017.! Waar! staan! we! nu! inzake!

ambitie,! doelstelling! en! (mooie)! resultaten.!

Een!realistisch!verhaal!van!een!vakman!die!als!

echte!Sjeng!ervan!droomt!een!prijs!te!pakken!

met!MVV!!

Marie?Elise&Géron&

 

“Dit$is$echt$goed!$Toen$mijn$vrouw$die$mooie$Lola$op$de$bühne$voorbij$zag$

huppelen$zei$ze:$‘nu$begrijp$ik$waarom$jij$zo$graag$bij$MVV$speelde.’$Ik$

vond$het$hartstikke$leuk.”!
<<&Oud&MVV<speler&René&Ceulen!

“Ondanks$het$feit$dat$ik$Brabander$ben$heb$ik$het$Maastrichts$uitstekend$

kunnen$verstaan.$Een$sfeervolle,$mooie$musical.”!
<<&Oud&MVV<speler&Gerard&Bühler!

“Menige$stad$zou$jaloers$zijn$op$een$voorstelling$op$een$dergelijk$niveau$die$

hier$in$Maastricht$op$de$planken$wordt$gezet.”!
<<&Oud<burgemeester&van&Maastricht&Gerd&Leers!

“Een$dikke$9$voor$’t$Mestreechs$Volleks$Tejater.”!
<<&Oud&MVV<doelman&Breur&Weijzen!
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! Werkgroep&Historie&MVV&Maastricht 

In! de! vorige! nieuwsbrief! is! reeds! gewag! ge.

maakt! van! de!werkgroep! historie.! Een! aantal!

leden! van! de! Vereniging! MVV! Maastricht!

(Sjoerd! Duijkaarts,! Yvon! Prince,! Alfredo! Coe.

nen,! Leon! Partouns! en! Rob! Beaumont)! zijn!

begonnen! met! het! inventarisatie! van! histori.

sche! materialen! van! MVV! met! als! doel! om!

deze! tentoon! te! stellen! in! gesponsorde! vitri.

nekasten! in! stadion! de! Geusselt.! De! plek! zal!

de! business! ruimte! zijn,! waar! door! de! week!

iedereen!terecht!kan.!

Maar!om!materialen!ten!toon!te!stellen!zullen!

wij!materiaal!moeten!ontvangen! van!mensen!

die!deze!spullen!bewaren.!Wij!zijn!dus!op!zoek!

naar!MVV!fans!van!nu!en!vroeger…!Materialen!

kun!je!schenken!of! in!bruikleen!geven.! In!bei.

de! situaties! worden! overeenkomsten! opge.

steld,! zodat! voor!beide!partijen!helder! is!wat!

ermee!gaat!gebeuren.!

Speldjes,! bekers,! wedstrijdaankondigingen,!

Boschpoort.materiaal,! aardewerk! borden,!

wedstrijdbeelden,! radio.rapportages…! Noem!

maar! op,! wij! willen! graag! veel! spullen! verza.

melen.! Tevens+ zijn+ wij+ op+ zoek+ naar+ een+ etaF
leur,+ iemand+die+ons+kan+helpen+bij+het+ inrichF
ten+van+de+vitrine+kasten.+

GEVRAAGD:+ ETALEUR+ VOOR+ INRICHTEN+ VIF
TRINEKASTEN.+WIE??+WIE??+

!

Daarnaast! wil! de! werkgroep! bekijken! of! en!

hoe!wij!materialen!kunnen!digitaliseren.!Dat!is!

een!lange!weg!te!gaan,!maar!we!hopen!op!die!

manier! ook! het! verleden! d.m.v.! moderne!

technieken!voor! iedereen!beschikbaar!te!stel.

len.!

Meer& info& of& aanmelden& voor& etaleur:&

r.beaumont53@gmail.com.&

 

 

“Een$uitstekende$voorstelling$en$ook$nog$in$het$Maastrichts$dialect.$Een$

mooi$einde.$Ook$leuk:$de$nodige$sneren$in$de$richting$van$Roda.$Moet$kunN

nen.”!
<<&MVV’s&perschef&Stijn&Vullings!

“Welke$andere$stad$in$Nederland$kan$zeggen$dat$er$van$hun$voetbalclub$

een$musical$is$gemaakt?$Kijk.$Dát$bedoel$ik.$Geweldig.”!
<<&MVV<voorzitter&Bert&Kersten!
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!!MVV<Musical&Zet&Theater&in&Vuur&en&Vlam 

Terwijl!het!MVV!van!nu!vrijdagavond!28!okto.

ber! aftrapte! voor! de! wedstrijd! tegen! FC! Vo.

lendam,!kwamen!in!het!Theater!aan!het!Vrijt.

hof! de! gloriedagen! van! us!MVV.ke! in! het! le.

gendarische! voetbalstadion! aan! de! Bosch.

poort!!opnieuw!tot!leven.!Halverwege!de!jaren!

vijftig!speelde!MVV!de!sterren!van!de!hemel!in!

de! Eredivisie,! maar! kampioen! worden,! dat!

lukte! niet.! Het! Mestreechs! Volleks! Tejater!

toverde! die! vrijdag! de! oplossing! uit! de! hoge!

hoed! met! de! musical! “Esof! d’n! duvel! demèt!

späölt!“.!

Regisseur! Peter! Noten! maakte! er! weer! een!

bont! spektakel! van! met! een! aantal! bekende!

Maastrichtenaren! in! de! hoofdrollen.! De! pre.

mière! was! de! tweehonderdste! voorstelling!

van!’t!Mestreechs!Volleks!Tejater!in!het!Thea.

ter!aan!het!Vrijthof.!Om!die!mijlpaal!luister!bij!

te! zetten,! werd! de! selectie! van! MVV! uit! de!

jaren!50!uitgenodigd!en!verschenen!in!de!fina.

le!Math! Pieters,! Gerard! Bühler,! Jo! Toennaer,!

René!Ceulen!en!elftalleider!Frans!Schobbe!op!

het! toneel.! In! een! geweldige! ambiance! zong!!

de!oude!glorie,!!samen!met!de!900!bezoekers,!

het! clublied! van! MVV! en! zette! daarmee! het!

Theater!in!vuur!en!vlam.!

Voorstellingen+ van+ de+MVVFmusical+ “Esof+ d’n+
duvel+ demèt+ späölt”zijn+ nog+ te+ bezoeken+ van+
25+ november+ tot+ en+ met+ 4+ december+ in+ het+
Theater+aan+het+Vrijthof.+

 

 

“Dit$is$hilarisch.$Tijdens$de$voorstelling$heb$ik$vaak$gedacht$aan$een$soort$

Sjo$HardyNpersoon$die$in$de$musical$aan$de$lopende$band$scoort.$Héél$leuk.”!
<<&MVV<trainer&Ron&Elsen!

“Dit$is$een$unieke$voorstelling.$Ik$heb$genoten$en$hard$gelachen.”!
<<&MVV<bestuurslid&Guy&Bannier!
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“Een$geweldige$avond$met$een$heel$herkenbare$musical.$Ik$heb$genoten.”!
<<&Oud&MVV<speler&Jo&Dingena!

“De$muziek$was$uitstekend.$Toepasselijk$ook.$En$voor$de$acteurs$en$de$reN

gie:$Chapeau!”!
<<&Oud<minister&Maria&van&der&Hoeven!

Van)links)naar)rechts)(allen)in)civiele)kleding):)de)selectie)van)de)Boschpoort);)Jo)Toennaer,)Math)Pieters,)Gerard)Bühler,)
René)Ceulen;)Frans)Schobbe)(elftalleider),)Guy)Bannier)(bestuurslid))en)Bert)Kersten)(voorzitter)MVV).)


