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«Voorwoord	van	de	Voorzitter 

Het	seizoen	 is	al	weer	een	aantal	wedstrijden	
onderweg	en	de	 contouren	van	MVV	worden	
langzamerhand	 helder.	 Een	 elftal	 dat	 weder-
om	 op	 vele	 plaatsen	 vernieuwd	 is,	waar	 spe-
lers	pas	op	het	laatst	werden	aangetrokken	en	
waar	een	elftal	nog	gesmeed	moet	worden.	

Dat	is	niet	nieuw	bij	MVV.	De	afgelopen	jaren	
waren	zo	en	de	komende	jaren	zal	dat	ook	zo	
zijn.	We	 beschikken	 immers	 niet	 over	 de	 be-
dragen	waarover	de	top	van	de	eredivisie	be-
schikt	 (om	 het	 maar	 alleen	 te	 hebben	 over	
voetbalclubs	in	eigen	land).	

Wel	 nieuw	 is	 dat	we	 al	 langer	 bezig	 zijn	met	
een	stevig	fundament	onder	de	club	te	leggen.	
Dat	gebeurt	niet	alleen	financieel,	maar	ook	in	
de	 structuur.	 Financieel	 draaien	 we	 zwarte	
cijfers.	 Dat	 betekent	 echter	 niet	 dat	 het	 geld	
nu	 tegen	 de	 plinten	 klotst.	 We	 zullen	 nog	
steeds	 goed	 moeten	 opletten	 waaraan	 we	

onze	 spaar-euro’s	 uitgeven.	 Maar	 het	 praat	
toch	 gemakkelijker	 als	 je	 geld	 hebt	 in	 plaats	
van	dat	je	schulden	hebt.	

Daarnaast	is	de	structuur	van	MVV	verandert.	
Van	Stichting	MVV	en	Vereniging	MVV	Maas-
tricht,	naar	een	BV	waar	het	voetbalbedrijf	zijn	
plaats	in	heeft,	een	stichting	MVV	2018	en	de	
Vereniging	MVV	Maastricht.	 De	 ALLEREERSTE	
club	in	Nederland	die	voldoet	aan	de	eisen	van	
zowel	 de	 UEFA	 als	 de	 KNVB.	 Andere	 clubs	
moeten	volgen	binnen	twee	jaar.	

Mooi	toch??	Daar	heeft	MVV	en	stevige	pluim	
mee	verdiend!!	Maar	waar	het	moet	gebeuren	
is	op	het	veld.	Mooi	voetbal,	klinkende	presta-
ties	 en	 een	 tomeloze	 inzet,	 daar	 komen	 we	
naar	 kijken,	 dat	willen	we	 zien.	 En	 daar	 gaan	
we	ook	dit	seizoen	weer	voor!!	

Rob	Beaumont,	Voorzitter	Vereniging	MVV	
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«	Verslag	Ledenraadvergadering	24	september	2018 
Tijdens	de	 ledenraad	vergadering	 is	Wim	Ver-
weij	 	 benoemd	 als	 lid	 van	 de	 Ledenraad	Ver-
eniging	 MVV	 voor	 de	 afdeling	 Sportliefheb-
bers.	Deze	afdeling	is	nu	weer	voltallig.		

Voor	de	invulling	van	de	2	vacatures	binnen	de	
afdeling	 Sympathisanten	 vinden	 momenteel	
gesprekken	 plaats.	 Tevens	 zijn	 er	 2	 nieuwe	
vacatures	 in	 de	 afdeling	 Non-Profit	 en	Maat-
schappelijk.	 Patrick	 Limpens	 en	 Alfredo	 Coe-
nen	hebben	hun	 lidmaatschap	voor	de	 leden-
raad	opgezegd	wegens	diverse	redenen.	Dank	
aan	 de	 heren	 voor	 hun	 inzet	 en	 betrokken-
heid.	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,	 vicevoorzit-
ter	van	de	BVO	de	stand	van	zaken	weergege-
ven	waar	we	 inmiddels	staan,	dit	naar	aanlei-
ding	van	de	presentatie	van	de	afgelopen	ver-
gadering	 met	 als	 thema	 “Op	 weg	 naar	 een	
duurzame	 toekomst”.	 	 Gedurende	 de	 afgelo-
pen	maanden	is	een	BV	MVV	opgericht	waarin	
het	 voetbalbedrijf	 is	 verankerd.	 Daarnaast	 is	
er	een	nieuwe	stichting	MVV	2018,	waarin	het	
bestuur	van	de	BVO	gezeteld	is.	De	Vereniging	
MVV	Maastricht	blijft	zoals	die	nu	 is.	Mogelij-
ke	 verdere	 ontwikkelingen	 zullen	 steeds	 te-
ruggekoppeld	 worden	 naar	 de	 werkgroep	 en	
vervolgens	 naar	 de	 ledenraad.	 Aangegeven	
wordt	dat	wijzigingen	 in	de	wet	en	richtlijnen	
van	 de	 KNVB	 qua	 structuur	 altijd	 boven	 alles	
worden	doorgevoerd.	MVV	is	de	eerste	club	in	

Nederland	 zijn	 die	 voldoet	 aan	 de	 richtlijnen	
van	 de	 UEFA/KNVB,	 alle	 andere	 clubs	 zullen	
moeten	 volgen	 binnen	 twee	 jaar.	 De	 nieuwe	
structuur	zal	binnenkort	gepubliceerd	worden	
op	de	website	met	de	daarbij	behorende	stuk-
ken.	Vanuit	de	ledenraad	gaan	de	complimen-
ten	uit	naar	alle	betrokkenen	voor	al	het	har-
de	werken	in	de	afgelopen	maanden.	

Ter	afsluiting	heeft	onze	trainer	Ron	Elsen	een	
informatief,	 zeer	 bevlogen	 en	 transparant	
voetbalverhaal	 gehouden.	 Ondanks	 dat	 het	
nieuwe	seizoen	al	weer	volop	bezig	is,	nam	hij	
ons	toch	mee	terug	naar	afgelopen	seizoen	en	
legde	hij	uit	waarom	welke	stappen	gezet	zijn	
in	het	nieuwe	seizoen.	

MVV	is	een	gezonde	club,	heeft	drie	keer	op	rij	
de	nacompetitie	gehaald	en	 is	vooruit	gegaan	
in	de	benchmark.	Aangehaald	werd	dat	huur-
lingen	 echt	 nodig	 zijn	 gezien	 onze	 begroting.	
Conclusie	 is,	 zolang	 we	 met	 deze	 begroting	
werken,	 zal	 het	 een	 stevige	 klus	 zijn	 om	 de	
eredivisie	te	halen.	Ron	is	van	mening	dat	het	
een	degelijk	 elftal/team	 is	 en	dat	 er	 hard	 ge-
werkt	 wordt.	 Met	 een	 hogere	 begroting	 zou	
het	team	zeker	kansrijk	zijn	voor	de	eredivisie.	
Het	doel	is	in	ieder	geval	minimaal	de	nacom-
petitie	weer	halen.	

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	

« Leesplenkske	Vaan	Jo	Toennaer	
In	de	business	ruimte	kun	je	nu	in	het	persge-
deelte	de	leestafel	vinden	van	Jo	Toennaer.	De	
moeder	 van	 Jo	 Toennaer	 heeft	 alle	 kranten	
bewaard	uit	zijn	loopbaan	(1952-1972)	waarin	
gesproken	 werd	 over	 Jo	 of	 over	MVV.	 Dat	 is	

een	 schat	van	waardevolle	berichten.	Al	deze	
kranten	 zijn	 gebundeld	 in	 een	 heel	 groot	 dik	
boek,	dat	zo	zwaar	was	dat	we	dit	niet	konden	
plaatsen	 in	 de	 vitrinekasten.	 Vandaar	 een	
aparte	standaard	waar	zijn	boek	op	ligt.	
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Iedereen	 wordt	 gevraagd	 om	 niet	 te	 gaan	
bladeren	in	dat	boek	omdat	het	dan	binnen	de	
kortste	het	boek	van	Jo	Toennaer	WAS.	En	dat	
is	niet	de	bedoeling!!	

We	 zullen	 ervoor	 zorgen	 dat	 regelmatig	 een	

andere	bladzijde	open	 ligt	waardoor	voortdu-
rend	 “oud”	 nieuws	 te	 lezen	 is	 over	 zowel	
MVV,	Jo	Toennaer	als	wedstrijden	uit	het	ver-
leden!	 En	 dat	 inclusief	 de	 stand	 van	 dat	mo-
ment	in	de	EREDIVISIE!	

 

« Overlijden	van	Frans	Schobbe	
Woensdag	26	september	jl.	
is	 rasechte	 MVV'er	 Frans	
Schobbe	 op	 81-jarige	 leef-
tijd	overleden.	 Frans	 werd	
in	 zijn	 vriendenkring	 ‘Mis-
ter	 MVV’	 genoemd	 omdat	
zijn	 verdiensten	 voor	MVV	
legendarisch	 zijn.	Zo	 was	
hij	 meer	 dan	 dertig	 jaar	
eerste	 elftalleider	 van	
MVV,	 verzorgde	 hij	 jaren-
lang	 rondleidingen	 in	 Sta-
dion	 de	 Geusselt	 in	Maas-
tricht	en	was	hij	lid	van	het	
illustere	 groepje	 oud-
spelers	 dat	 elke	 donder-
dagmorgen	bij	elkaar	komt	
in	 de	 businessruimte	 van	
het	 stadion.	 Frans	 speelde	 in	 het	 tweede	 en	
derde	elftal	 en	was	erelid	 van	MVV.	 Schobbe	
was	niet	 alleen	 een	 graag	 geziene	 gast	 bij	 de	

MVV-familie	 maar	 ook	 daar-
buiten.	 Hij	 was	 bijna	 70	 jaar	
lid	van	MVV.	

Tijdens	 binnen-	 en	 buiten-
landse	 reizen	 van	 MVV	 was	
hij	 de	 entertainer	 van	 de	
ploeg.	 Hij	 zong	 en	 danste	 in	
de	bus	en	verzorgde	de	cate-
ring.	 In	 zijn	 werkzame	 leven	
was	 Frans	 verzekeringsagent	
bij	 VGZ.	 Drie	 jaar	 geleden	
verloor	Frans	zijn	vrouw	Net-
tie.	 Het	 laatste	 jaar	 heeft	 hij	
veel	 steun	 gehad	 van	 zijn	
vriendin	Mia.	

De	 Vereniging	 MVV	 Maas-
tricht	 condoleert	 familie	 en	 vrienden	 van	
Frans	 en	 wenst	 hen	 héél	 veel	 sterkte	 toe	 in	
deze	 moeilijke	 tijd.	 MVV	 verliest	 in	 Frans	
Schobbe	een	aimabele,	echte	MVV’er. 
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« Nieuw	Redactielid	Nieuwsbrief:	Even	Voorstellen	
De	 redactie	van	de	nieuws-
brief	 is	 uitgebreid	 met	 een	
nieuw	 lid,	 te	 weten	 Léon	
Partouns.	

Léon	 is	 70	 jaar	 en	 is	 naast	
zijn	 gepensioneerd	 bestaan	
volop	 nog	 aan	 de	 slag	 als	
zelfstandig	 consultant	 op	
het	 gebied	 van	 markton-
derzoek	 voor	 onroerend	
goed.	

Vanaf	 zijn	derde	 jaar	kwam	
hij	 bij	MVV.	De	 Boschpoort	
is	 voor	 hem	 welbekend	
terrein:	 zijn	 vader	 was	 lid	 van	 het	 jeugdbe-
stuur	van	MVV	en	het	ouderlijk	huis	was	in	de	
buurt	van	de	Boschpoort.	 Léon	kan	het	stadi-
on	van	toen	nog	exact	uittekenen.	

Tijdens	 de	 openingswedstrijd	 van	MVV	 in	 de	
Geusselt	tegen	Willem	II	was	hij	ballenjongen.	
Hij	is	actief	geweest	als	voetballer	van	MVV	in	
de	 B3	 t/m	de	A1.	Gebrek	 aan	 inzet	was	 hem	

niet	 te	 verwijten,	 maar	 gebrek	
aan	talent	betekende	dat	hij	niet	
verder		is	gegaan	in	het	voetbal.	
Hij	 ging	 studeren	 in	Amsterdam	
en	kwam	pas	in	1989	weer	terug	
naar	 Maastricht.	 Sinds	 1998	 is	
hij	 	 sponsor/partner	 van	 MVV.	
Leuk	 is	om	te	weten	dat	 in	de	4	
jaren	dat	hij	in	Maleisië	woonde,	
de	uitslagen	van	het	voetbal	via	
een	 speciaal	 telefoonnummer	
opgevraagd	 konden	 worden.	 Je	
hoorde	dan	de	uitslagen	van	de	
wedstrijden	 in	 het	 weekend	 en	
wist	wat	MVV	gemaakt	had.	

Met	de	 ledenraad	probeert	Léon	MVV	te	hel-
pen	in	de	organisatie	en	op	deze	wijze	iets	bij	
te	 dragen	 aan	 de	 club,	waar	 hij	 zijn	 hart	 aan	
verpand	heeft.	

Vanuit	zijn	beroep	is	schrijven	een	heel	gewo-
ne	 zaak,	 dus	 we	 kunnen	 van	 hem	 ook	 in	 de	
volgende	 nieuwsbrief	 een	 bijdrage	 verwach-
ten.	

« Interview	Sef	Hoenjet
Sef	 Hoenjet	 is	 geboren	 op	 2	 maart	
1943	in	Sibbe.	Hij	was	nummer	13	van	
een	 gezin	 van	 14	 kinderen.	 Sef	 is	 ge-
trouwd	en	heeft	een	zoon.	Nog	steeds	
woont	hij	in	Sibbe.	Het	was	hard	wer-
ken	 in	 zijn	 jeugd	 en	 dat	 hard	werken	
heeft	hij	zijn	hele	leven	meegenomen.	
Voordat	 hij	 bij	 MVV	 kwam,	 was	 hij	
werkzaam	 bij	 de	 WML.	 Van	 jongs	 af	
aan	 was	 Sef	 vooral	 geïnteresseerd	 in	
wielrennen.	

Hij	heeft	nog	als	 jongeling	gefietst	op	
de	wielerbaan	 in	Amby.	 Echter	 als	 17	
jarige	 maakte	 hij	 een	 flinke	 smak	 en	
kwam	 met	 zijn	 hoofd	 op	 het	 beton	 terecht.	
Een	 schedelbasisfractuur	 maakte	 direct	 een	
einde	 aan	 zijn	wielercarrière	 in	 de	dop,	maar	

de	 liefde	 voor	 het	 wielrennen	 is	 altijd	 geble-
ven.	
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Hij	 is	zelfs	nog	een	tweetal	 jaren	masseur	ge-
weest	 van	 Tom	 Dumoulin,	 iets	 waar	 hij	 ape-
trots	op	 is.	 In	1985	vroeg	een	arts	hem	of	hij	
niet	 bij	MVV	wilde	 komen.	 De	medische	 staf	
was	 in	 haar	 geheel	 ontslagen	 en	 er	moesten	
dus	nieuwe	mensen	komen.	Sef	wist	helemaal	
niet	of	hij	dat	kon,	dus	eerst	14	dagen	proef-
draaien.	 Die	 14	 dagen	 hebben	 geleid	 tot	 een	
verblijf	van	al	meer	dan	32	jaar	bij	MVV.	

Vooral	in	het	begin	was	zijn	werk	te	combine-
ren	met	zijn	hobby,	maar	toen	Sef	Vergoossen	
kwam	en	er	 zowel	 ’s	 ochtends	 als	 s	 ’middags	
getraind	 werd,	 moest	 Sef	 zijn	 tijd	 helemaal	
inzetten	voor	MVV.	

Sef	heeft	met	ingang	van	dit	seizoen	een	stap-

je	terug	gezet	en	helpt	als	verzorger	het	eerste	
team	nog	twee	dagen	samen	met	de	fysiothe-
rapeut	en	verzorger.	

Wat	is	het	grote	verschil	tussen	de	fase	dat	Sef	
begon	en	nu?	Sef	geeft	aan	dat	de	aanpak	nu	
anders	 is.	 Vooral	 mentale	 begeleiding	 is	 be-
langrijker	 dan	 vroeger,	 voeding	 speelt	 een	
grotere	rol	en	begeleiding	van	jongere	spelers.	

Wat	 is	 zijn	mooiste	herinnering?	Het	behalen	
van	 het	 kampioenschap.	 Sef	 hoopt	 dat	 we	
toch	 opnieuw	 naar	 de	 eredivisie	 zullen	 pro-
moveren	en	dat	we	ons	daar	staande	weten	te	
houden.	We	zitten	er	al	bijna	20	jaar	niet	meer	
bij,	 een	 stad	 als	 Maastricht	 MOET	 eredivisie	
spelen!!!

« Nieuwe	Leden	van	de	Ledenraad
Karl	Dittrich	

Met	 veel	 plezier	 voldoe	 ik	
aan	 het	 verzoek	 van	 de	
redactie	van	de	Nieuwsbrief	
om	 mezelf	 te	 introduceren	
als	 nieuw	 lid	 van	 de	 leden-
raad.	

De	ouderen	onder	de	lezers	
weten	 dat	 ik	 zo’n	 25	 jaar	
geleden	 bestuurslid	 en	
voorzitter	 van	 MVV	 ben	
geweest,	 maar	 voor	 de	
jongeren	 is	 dit	 waarschijn-
lijk	 onbekend.	 Mijn	 ge-
schiedenis	met	MVV	begon	
eind	 jaren	 vijftig	 op	 de	 jongensrang	 van	 de	
Boschpoort,	als	zesjarige	 in	1958.	Mijn	heftig-
ste	herinnering	aan	die	periode	is	de	wedstrijd	
MVV-	Elinkwijk,	waarin	André	Maas	door	een	
van	 de	 gebroeders	 Mijnals	 (ik	 meen	 Frank)	
werd	 neergeslagen	 en	 een	 grote	 groep	 sup-
porters	hem	daarna	over	het	veld	achtervolg-
de.	Toenmalig	keeper	Jan	Vrijhof	ving	hem	op	
en	hield	de	woedende	meute	in	bedwang.	

Vervolgens	 De	 Geusselt,	 eerst	 de	 lange	 zijde	

en	 daarna	 -	 na	 het	 draaien	 van	 het	
veld	 en	 het	 afscheid	 nemen	 van	 de	
sintelbaan	 -	 achter	 het	 doel.	 Tussen	
1962	en	1981	heb	 ik	minder	wedstrij-
den	 gezien	 vanwege	 een	 verhuizing	
naar	 Noord	 Limburg	 en	 studie	 in	 Lei-
den.	Maar	 als	 het	 even	 kon,	 kwamen	
mijn	 vader	 en	 ik	 op	 zaterdagavond	
naar	Maastricht.	

In	 1981	 ben	 ik	 teruggekomen	 naar	
Maastricht	en	aan	de	universiteit	gaan	
werken.	 In	 1987	werd	 ik	 gevraagd	 om	
toe	 te	 treden	 tot	 het	 bestuur-LIeben,	
die	 ik	 in	1989	ben	opgevolgd	als	voor-
zitter.	 We	 hebben	 in	 die	 tijd	 fantasti-
sche	prestaties	geleverd,	onder	 leiding	

van	 trainer	 Sef	 Vergoossen,	 met	 een	 elftal	
waarin	Erik	Meijer,	Robbie	Delahaye,	Reginald	
Thal,	 Hans	 Visser,	 Roberto	 Lanckohr,	 Sies	
Hofman,	 Raymond	 Libregts,	 Jan	 van	Grinsven	
en	 nog	 vele	 andere	 uitstekende	 spelers	 een	
paar	jaar	in	de	top	van	de	eredivisie	speelden.	
We	zijn	 zelfs	een	 jaar	 in	uitwedstrijden	onge-
slagen	 gebleven	 en	 wonnen	 twee	 opeenvol-
gende	 seizoenen	 van	 Feijenoord	 in	 de	 Kuip!	
Helaas	 is	aan	die	glorieuze	periode	een	einde	
gekomen	 door	 een	 zwart	 geld-affaire,	waarin	
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een	 toenmalige	administrateur	een	negatieve	
hoofdrol	 vervulde.	 Het	 hele	 bestuur	 en	 alge-
meen	directeur	Ron	Weijzen	werden	opgepakt	
en	hebben	een	aantal	dagen	in	de	cel	gezeten.	
Uiteindelijk	 is	deze	 zwarte	bladzijde	 in	de	ge-
schiedenis	 van	 MVV	 met	 een	 schikking	 afge-
sloten,	maar	het	toenmalige	bestuur	is	in	1994	
afgetreden.	

Ik	ben	 in	die	periode	daarna	een	trouwe	sup-
porter	gebleven,	natuurlijk	met	een	vlek,	maar	
nog	steeds	met	een	rood-wit	hart.	Samen	met	
de	 vele	 andere	 trouwe	 supporters	 heb	 ik	
hoogte-	 en	 dieptepunten	 meegemaakt.	 On-

langs	ben	ik	met	pensioen	gegaan	en	heb	toen	
gesolliciteerd	 op	 de	 vacature	 voor	 de	 sector	
“overheid”	 van	 de	 ledenraad.	 Ik	 ben	 er	 trots	
op	benoemd	te	zijn.		

Net	als	veel	andere	supporters	hoop	ik	dat	we	
ooit	 terugkeren	 in	 de	 Eredivisie,	 maar	 alleen	
op	onze	manier:	met	een	sluitende	begroting,	
zonder	 schulden,	 met	 stapsgewijze	 vorderin-
gen	 en	met	 leuk	 voetbal.	 Ik	 snap	 dat	 we	 ge-
duld	moeten	hebben,	maar	ik	ben	ervan	over-
tuigd	dat	we	er	de	komende	jaren	steeds	dich-
ter	bij	gaan	komen,	OP	EIGEN	KRACHT!	

Nao	väöre	dus!	

Wim	Verweij	

Mijn	 naam	 is	 Wim	
Verweij	 en	 sinds	
kort	 lid	 van	 de	 le-
denraad	 van	 MVV.	
Ik	 ben	 57	 jaar,	 ge-
trouwd	 en	 heb	 één	
zoon.	 Ik	 ben	mana-
ger	 Bezorgen	 bij	
PostNL	 en	 in	 die	
functie	 verant-
woordelijk	 voor	 de	
postbezorging	 in	
Midden-	en	Zuid-Limburg.	

Ik	 kom	al	 ruim	50	 jaar	bij	MVV,	als	 klein	kind	
met	 mijn	 vader	 en	 daarna	 steeds	 met	 een	
vaste	 vriendengroep,	 waarvan	 de	 laatste	 20	
jaar	 op	 ons	 vaste	 plekje	 op	 de	 Q-park	 tribu-
ne.	In	mijn	jeugd	heb	ik	nog	4	jaar	in	de	A	en	B	
jeugd	 van	MVV	gespeeld,	 daarna	 in	het	 ama-
teurvoetbal	 voor	 MVV	 ’02,	 Polaris	 en	 VV	 De	
Heeg.	

Tot	 vorig	 jaar	 ben	 ik	 bijna	 10	 jaar	 voorzitter	
geweest	 van	 VV	 De	 Heeg,	 maar	 helaas	 heeft	
deze	 mooie	 club,	 die	 een	 belangrijke	 rol	

speelde	 in	de	wijk	De	Heeg,	het	sport-
beleid	 van	 de	 Gemeente	 Maastricht	
niet	overleefd.	

Toen	ik	de	vacature	voor	de	Ledenraad	
van	 MVV	 zag,	 heb	 ik	 meteen	 gerea-
geerd	 omdat	 ik	 vind	 dat	 MVV	 Maas-
tricht	 een	 voorbeeld	 club	 is	 aan	 het	
worden	in	Nederland.	

Gezond,	 met	 eigen	 middelen	 en	 wel	
overwogen	 beslissingen	 nemen.	 Rustig	
bouwen	 om	 op	 termijn	 de	 stap	 naar	
een	 structurele	 eredivisie	 club	 te	 ma-

ken.	Er	zijn	genoeg	voorbeelden	uit	het	verle-
den	en	 in	het	huidige	voetbal	en	dat	kan	niet	
meer.	 Op	 den	 duur	 zal	 iedere	 club	 (met	 of	
zonder	 externe	 geldschieter)	 op	 eigen	 benen	
moeten	 staan	 en	 zal	 er	 geen	 gemeenschaps-
geld	meer	naar	voetclubs	stromen.	

MVV	 Maastricht	 is	 die	 stap	 voor	 en	 dat	 zal	
uiteindelijk,	 met	 heel	 veel	 werk	 verzetten	
door	mensen	 achter	 de	 schermen,	 leiden	 tot	
het	 gewenste	 resultaat.	Als	 Ledenraad	 van	
MVV	zullen	we	dit	bewaken	en	worden	we	op	
de	hoogte	gehouden	van	hetgeen	binnen	MVV	
Maastricht	speelt.	

	


