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«Voorwoord	van	de	Voorzitter:	Time	Flies 
Wat	gaat	de	 tijd	 snel.	Het	 seizoen	2017-2018	
zit	 er	 net	 op	of	we	 zitten	 alweer	 helemaal	 in	
de	flow	van	het	WK	in	Rusland.	Je	vergeet	dan	
snel	 wat	 er	 allemaal	 gebeurd	 is,	 een	 teken	
misschien	van	deze	tijd.	

Dat	 is	soms	ook	maar	goed	ook	vind	 ik.	Want	
het	afgelopen	seizoen	is	toch	anders	verlopen	
dan	 gedacht	 en	 verwacht.	 Daarnaast	 blijven	
mooie	herinneringen	lang	hangen,	je	denkt	er	
vaker	 aan	 terug,	 koestert	 ze	 soms	 en	 hoopt	
dat	ze	nog	eens	terugkomen.	Je	kunt	beelden	
ook	 weer	 oproepen	 door	 op	 YouTube	 naar	
wedstrijdfragmenten	te	kijken	en	je	hoopt	dat	
ze	anders	aflopen	dan	je	eigenlijk	weet.	Want	
de	afloop	is	natuurlijk	bekend.	

De	 afgelopen	maand	 ook	 druk	 bezig	 geweest	

met	 het	 werven	 van	 nieuwe	 leden	 voor	 de	
ledenraad.	De	 ledenraad	bestaat	uit	40	 leden	
en	regelmatig	ontstaan	er	vacatures.	Iedereen	
die	 lid	 is	 van	 de	 Vereniging	 MVV	 Maastricht	
kan	hierop	reageren	en	maakt	een	kans	om	in	
de	 ledenraad	 te	 komen.	We	 voeren	wel	 seri-
eus	gesprekken	met	kandidaten	omdat	we	de	
juiste	 mensen	 op	 de	 juiste	 plekken	 willen	
hebben.	 Tot	 ons	 groot	 plezier	merken	we	 op	
dat	we	zelfs	meer	kandidaten	krijgen	(en	vaak	
van	 stevig	 niveau)	 dan	 dat	 we	 plaatsen	 heb-
ben.	Een	prima	ontwikkeling,	wat	aangeeft	dat	
er	 steeds	 meer	 belangstelling	 komt	 voor	 de	
Vereniging	MVV	Maastricht	en	de	ledenraad.	

En	o	ja…	wist	U	dat	we	afgelopen	seizoen	ruim	
2200	 leden	hadden…	Iedere	seizoenkaarthou-
der	 is	 lid	 en	 daarnaast	 ook	 losse	 betalende	
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leden…	Fantastisch	toch,	zo’n	grote	vereniging	
die	MVV	een	warm	hart	toedraagt.		

We	gaan	ervoor,	weer	een	nieuw	seizoen	met	
aansprekende	 clubs	 in	de	 Jupiler	 League.	 Een	

spannend,	 aantrekkelijk	 seizoen	 staat	 weer	
voor	de	deur.	Ik	verheug	mij	er	alweer	op.	

Rob	Beaumont,	Voorzitter	Vereniging	MVV	

	

 
«	Verslag	Ledenraadvergadering	12	juni	2018 
Tijdens	 de	 ledenraad	 vergadering	 is	 Nico	 van	
den	 Bergh	 benoemd	 als	 bestuurslid	 van	 de	
Vereniging	 MVV	 voor	 de	 afdeling	 Overheid.	
Het	bestuur	 is	nu	weer	voltallig.	Tevens	 is	 tij-
dens	 deze	 vergadering	 Karl	 Dittrich	 benoemd	
tot	 lid	 van	 de	 ledenraad	 voor	 de	 afdeling	
Overheid.	 Het	 aantal	 aanmeldingen	 voor	 een	
plek	in	de	ledenraad	neemt	steeds	meer	toe.		

Voor	de	invulling	vacatures	binnen	de	afdeling	
Profit	 en	 Sportliefhebbers	 vinden	momenteel	
gesprekken	plaats.	Tevens	zijn	er	twee	nieuwe	
vacatures	 in	 de	 afdeling	 sympathisanten,	 Pa-
trick	Fraiquin	en	Pepijn	Aarts	hebben	hun	 lid-
maatschap	 voor	 de	 ledenraad	 opgezegd.	 Op	
korte	 termijn	 zullen	 deze	 vacatures	 onder	 de	
aandacht	 gebracht	 worden	 bij	 alle	 leden	 van	
de	vereniging.	(Houd	de	mail	in	de	gaten!)	We	
hopen	 de	 volgende	 ledenraad	 weer	 nieuwe	
leden	te	kunnen	installeren.	

Vervolgens	heeft	Ward	Vleugels	een	presenta-
tie	gegeven	met	als	 thema	“Op	weg	naar	een	
duurzame	 toekomst”.	 Er	 is	 een	 werkgroep	
samengesteld	 vanuit	 de	 BVO	 om	mogelijkhe-
den	te	onderzoeken	voor	die	toekomst.	Hierbij	
wordt	 rekening	 gehouden	 met	 bijv.	 voetbal,	
organisatie/governance,	 kernwaarden	 DNA,		
commercie,	 juridisch,	 jeugd	 en	 het	 maat-
schappelijke.	Mogelijke	 ontwikkelingen	 zullen	
steeds	teruggekoppeld	worden	naar	de	leden-
raad.		

Zoals	 inmiddels	 gebruikelijk	 en	 conform	 alge-
meen	economisch	verantwoorde	uitgangspun-

ten	 is	 ook	 voor	 het	 seizoen	 2018/2019	 door	
het	 bestuur	 van	 de	BVO	een	begroting	 opge-
steld	 waarbij	 een	 mix	 van	 realisme	 en	 voor-
zichtigheid	het	uitgangspunt	vormt.	Met	name	
de	wijziging	in	de	licentievoorwaarden	van	de	
KNVB	waarbij	met	betrekking	tot	de	financiële	
performance	een	positief	eigen	vermogen	een	
belangrijke	 voorwaarde	 zal	 worden,	 eist	 een	
strikte	 begrotingsdiscipline.	 Bij	 gebreke	 daar-
van	zal	de	KNVB	uiteindelijk	punten	in	minde-
ring	 	 brengen,	 hetgeen	 vanzelfsprekend	 te-
vens	 invloed	 heeft	 op	 de	 sportieve	 perfor-
mance	 en	 vervolgens	 weer	 op	 de	 financiële	
performance.		

Het	 volume	 van	 de	 begroting	 is	 in	 de	 afgelo-
pen	3	seizoenen	stevig	gegroeid.	Ten	opzichte	
van	 vorig	 seizoen	 bijna	 10%	 en	 ten	 opzichte	
van	 het	 seizoen	 2015/2016	 zelfs	 met	 ruim	
22%.	 Ook	 blijkt	 duidelijk	 uit	 de	 begroting,	 de	
ambitie	 van	 het	 bestuur	 om	 financieel	 ver-
antwoord	 te	 investeren	 in	Voetbal	 op	 1.	 	 De	
investering	 in	 selectie	 en	 staf	 vertoont	 ten	
opzichte	van	vorig	seizoen	een	groei	van	bijna	
12%	 en	 ten	 opzichte	 van	 het	 seizoen	
2015/2016	zelfs	 ruim	42%.	Tenslotte	werd	de	
begroting	 voor	 het	 nieuwe	 seizoen	 door	 de	
ledenraad	ter	informatie	aangenomen.		

Met	 dank	 aan	 de	 aanwezige	 bestuursleden	
van	 de	 BVO	MVV	en	 de	 leden	 van	 de	 Leden-
raad,	 sluit	 Rob	 Beaumont,	 voorzitter	 van	 de	
Vereniging	MVV,	deze	avond	af.	

Marie-Elise	Géron	
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« Stichting	MVV	wordt	MVV	Maastricht	BV	
Het	Bestuur	van	de	Stichting	MVV	is	naar	aan-
leiding	van	besprekingen	met	diverse	deskun-
digen,	waaronder	de	KNVB	en	 juristen,	tot	de	
conclusie	 gekomen	 dat	 de	 rechtsvorm	 Beslo-
ten	Vennootschap	(BV)	beter	past	bij	een	mo-
dern	 voetbalbedrijf	 dan	 de	 rechtsvorm	 Stich-
ting.		

De	 huidige	 juridische	 structuur	 van	 MVV	
Maastricht	 als	 betaald	 voetbalorganisatie	 da-
teert	uit	2010.	 In	de	navolgende	jaren	is	er	 in	
wetgeving	 ten	 aanzien	 van	 rechtspersonen	
veel	veranderd.	De	stichtingsvorm	is	daardoor	
feitelijk	niet	de	ideale	vorm	om	bedrijfsmatige	
activiteiten	in	te	organiseren.		

Dat	is	de	reden	dat	vrijwel	alle	BVO’s	in	Neder-
land	 inmiddels	 in	 een	 BV	 vorm	 zijn	 omgezet,	
zo	leert	een	inventarisatie.		

Het	 bestuur	 heeft	 besloten	 deze	 adviezen	
strikt	op	te	volgen.	Concreet	betekent	dit	dus	
het	voornemen	tot	de	omzetting	van	Stichting	
MVV	Maastricht	in	MVV	Maastricht	BV.		

Daarmee	 gaan	 alle	 rechten	 en	 plichten	 auto-
matisch	van	de	ene	naar	de	andere	rechtsper-
soon	 over.	 Voor	 zakenpartners	 van	 MVV	
Maastricht	 wijzigt	 er	 daardoor	 in	 praktische	
zin	niets.		

Zodra	 alle	 formaliteiten,	 zoals	 goedkeuring	
door	de	KNVB	en	de	 rechtbank	zijn	afgerond,	
zal	MVV	vanaf	het	nieuwe	seizoen	dus	zakelijk	
naar	 buiten	 treden	 onder	 de	 naam	 MVV	
Maastricht	BV.	In	communicatie	uitingen	over	
de	 club	 zal	 echter	 ‘gewoon’	 de	 naam	 MVV	
Maastricht	worden	gevoerd. 

 

« Vijf	Jaar	Playing	for	Success	

Hiep-hiep-hoera!	 Playing	 for	 Success	 Maas-
tricht	 bestaat	 5	 jaar.	 Na	 5	 jaar	 met	 540	 kin-
deren,	 180	 bijeenkomsten	 en	 5	 terugkomda-

gen,	 proost	 Playing	 for	 Success	 op	 de	 mooie	
jaren	 die	 nog	 gaan	 komen.	 De	 viering	 begon	
op	 18	 april	 met	 een	 speciale	 terugkomdag	
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geheel	 in	het	 teken	van	het	vijf	 jarig	bestaan.	
Waarbij	 meer	 dan	 80	 kinderen	 de	 hele	 dag	
hebben	 gevoetbald	 samen	 met	 Cooky	 Voorn	
en	Steven	Pereira,	gedanst	met	dames	van	het	
CIOS,	 Drink	Water	 bidons	 gevuld	 bij	 de	Drink	
Water	 Bar,	 gezonde	 fruit	 cocktails	 gemaakt,	
een	 interessante	voedingsquiz	gespeeld,	 fees-
telijke	 foto's	 gemaakt	 bij	 de	 photobooth	 en	
een	 speciale	 YouTube	 challenge	 aangegaan.	
20	april	sloten	we	deze	feestelijke	gelegenheid	

af	met	 een	 speciale	 Playing	 for	 Success	wed-
strijd.	Waarbij	 de	oudere	 jongeren	een	baan-
tje	mochten	vervullen	 in	de	Business	Club,	de	
jongere	kinderen	de	erehaag	mochten	zijn	op	
het	 veld	 en	 het	 hele	 bestuur	 en	 belangrijke	
partners	 mochten	 aansluiten	 voor	 een	 diner	
'Langs	de	Lijn'.		Een	feestelijke	week	volledig	in	
het	 teken	 van	 dé	 WOW-factor.	 	 Op	 naar	 de	
volgende	vijf!	

« Interview	Marcel	Jöris,	Voorzitter	BVO	MVV	sinds	02-04-
2018
ê  Hoe	lang	ben	je	reeds	betrokken	bij	MVV,	

in	welke	vorm	dan	ook?	

Marcel	 is	 44	 jaar	 supporter,	 28	 jaar	 sponsor	
van	MVV	via	Randstad	en	later	MTB,	3	jaar	lid	
van	 de	 ledenraad	 en	 als	 laatste	 was	 hij	 een	
half	 jaar	 bestuurslid	 van	 de	 Vereniging	 MVV	
Maastricht.	

ê  Waarom	 wilde	 je	 voorzitter	 worden	 van	
MVV?	

Marcel	geeft	aan	dat	hij	er	niet	mee	bezig	was.	
“Zoiets	komt	op	je	pad”,		aldus	Marcel.	

Een	 algemene	 karaktertrek	 van	Marcel	 is	 dat	
als	 hij	 ergens	 bij	 betrokken	 is	 en	 dat	 leuk	
vindt,	hij	er	ook	echt	voor	gaat.	Daarnaast	wil	
hij	 er	 dan	 niet	 “bij	 hangen”,	maar	 ook	 daad-
werkelijk	een	bijdrage	leveren	en	verantwoor-
delijkheid	 voor	 dragen.	 Daarnaast	 is	 Marcel	
gevraagd	om	 voorzitter	 te	worden	 en	 dat	 er-
vaart	 hij	 als	 een	 eer.	 Hij	 gaat	 voorlopig	 een	
jaar	of	vier	aan	de	slag,	wil	een	bijdrage	 leve-
ren	aan	de	doorontwikkeling	van	MVV	en	kan	
op	 een	 aantal	 aspecten	 vanuit	 zijn	 kennis	 en	
ervaring	expertise	 leveren.	 In	 ieder	geval	niet	
op	het	gebied	van	voetballen,	“want	als	er	iets	
is	wat	ik	niet	kan,	is	het	voetballen.”	

Marcel	 is	Maastrichtenaar	 en	 heeft	 van	 thuis	
uit	 het	 beleven	 van	 sport	 met	 de	 paplepel	
ingeschonken	 gekregen.	 Hij	 kent	 de	 Bosch-
poort	 niet	 (niet	 zo	 gek,	 geboren	 in	 1960),	 is	
ook	 liefhebber	 van	 autosport	 (kan	 ook	 niet	

racen…)	 en	 is	 door	 een	 vriendje	 op	 14	 jarige	
leeftijd	meegenomen	naar	MVV.	Hij	 is	daarna	
nooit	 meer	 weggebleven,	 dat	 vriendje	 is	 in	
geen	velden	of	wegen	meer	te	ontdekken.	

ê  Wat	 zijn	 je	 belangrijkste	 doelstellingen	
voor	de	komende	vier	jaar	met	MVV?	

Belangrijke	zaken	zijn:	

• Doorbouwen	op	het	bestaande	fundament.	

• Organisatie	 verder	 professionaliseren,	 in-
houdelijk	 versterken,	 kwaliteiten	 op	 een	
hoger	 plan	 brengen,	met	 de	maatschappe-
lijke	 kant	 als	 sterkhouder	 en	 het	 voetbal	
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iets	meer	op	de	voorgrond.	

• Ambitie	 te	 promoveren	 maar	 wel	 op	 een	
solide	basis.	Hij	houdt	niet	van	de	heen	en	
weer	boot	van	Volendam.	

• De	financiële	huishouding	op	orde	houden.	
Beleid	 voeren	 met	 verstand	 en	 niet	 meer	
uitgeven	dan	je	hebt.	

• Samenwerking	met	andere	clubs	versterken	
vanuit	de	kernwaarden	van	MVV.	

ê  In	hoeverre	is	de	ledenraad	een	belangrijk	
orgaan	voor	MVV?	

De	 ledenraad	 is	 voor	MVV	 een	 belangrijk	 or-

gaan.	 Door	 de	 brede	 samenstelling	 van	 de	
raad	 heb	 je	 een	 goede	 afspiegeling	 van	 de	
club	 in	 het	 maatschappelijk	 bestel.	 Je	 bouwt	
op	 deze	 manier	 aan	 draagvlak.	 De	 afdelin-
gen/mensen	 nemen	 ook	 een	 diversiteit	 aan	
inzichten,	kennis	en	belangen	mee	uit	de	om-
geving.	De	club	wordt	daar	als	zodanig	sterker	
door.	

ê  Kan	MVV	wel	bestaan	in	de	eredivisie?	

Ja,	 mits	 er	 voldoende	 steun	 is	 en	 echte	 sup-
port	 vanuit	 het	 bedrijfsleven	 voor	 de	 financi-
ele	kant	en	in	goede	samenwerking	met	ande-
re	 voetbalclubs	 voor	 de	 technische	 kant.	
Daardoor	 leg	 je	 een	 stevig	 fundament	 neer,	
zeker	ook	voor	de	toekomst.	

	


