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«Voorwoord van de Voorzitter
Mijn laatste voorwoord. Tien jaar geleden gestart als secretaris van de Vereniging MVV
Maastricht en na drie jaar voorzitter geworden.
In die jaren is veel gebeurd. Het is goed om
daar eens op terug te kijken.
We zitten nu in een moeilijke tijd waarin als zo
vaak velen weten wat fout gaat, maar weinigen
de handen uit de mouwen steken vanuit een
positieve insteek. Maar 10 jaar geleden lagen
we echt bijna helemaal in de afgrond. Met een
schuld van 6 miljoen en diverse lijken in de kast
ging de initiatiefgroep van start om MVV te
redden. Dat was een formidabele prestatie.
Met een kleine groep mensen is in die jaren keihard gewerkt aan het wegwerken van schulden, het in evenwicht brengen van inkomsten
en uitgaven, een selectie samen te stellen met
weinig geld, MVV weer een maatschappelijk
podium te geven, etc.

Dat is ongelooflijk goed gegaan. In de tussenliggende periode werden we ook nog “verrast”
met een plotseling tekort van 4,5 ton en konden we deels opnieuw beginnen. We werden
geroemd door de KNVB over onze aanpak, de
maatschappelijke projecten creëerden veel
goodwill in de stad en haar omgeving en we
speelden regelmatig in de nacompetitie.
En dat met een totaalbudget dat hoort bij clubs
in de eerste divisie van plaats 10-20. Het budget bij MVV zit en zat bij de vrijwilligers. Die
mensen die met veel enthousiasme, betrokkenheid de club steunen, ondersteunen en
overeind houden. Zonder enige geldelijke tegemoetkoming. Want MVV is HUN club! Daank
uuch!!
Aan vele processen heb ik deel mogen nemen
en hebben we geprobeerd als Vereniging MVV
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Maastricht ons steentje bij te dragen. Soms
ging dat goed en soms sloegen we de plank mis.
Niets mis mee, want wie werkt maakt fouten.
Vraag is wat je ervan leert en hoe je beter verder kunt gaan.
Nu rommelt het dit seizoen, na 10 jaar relatieve
rust. De prestaties blijven onder de maat op
het veld (de basis van ons bestaan...), geld
komt niet binnen conform afspraak en dan kom
je in een negatieve spiraal. En dat betekent dat
er direct geroepen wordt dat niemand het
goed doet en dat iedereen moet vertrekken.
Los je daar dit probleem mee op?
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De voetbalwereld is een emotionele wereld
waarbij gezond verstand oplost als sneeuw
voor de zon. Laten we a.u.b. elkaar met respect
behandelen, handen uit de mouwen steken
i.p.v. blijven praten en niets doen en vooral SAMEN aan de slag gaan. Gegarandeerd komen er
weer betere tijden, want zo gaat dat ook in de
voetbalwereld. Winnen we de vierde periode
ziet de voetbalwereld en weer helemaal anders
uit.
Het gaat MVV goed.
Rob Beaumont, afzwaaiend voorzitter Vereniging MVV

« Verslag Ledenraadvergadering 12 februari 2020
In de afgelopen twee maanden is veel gebeurd
binnen MVV. Marcel Jöris heeft namens het bestuur van de Stichting MVV 2018 verslag gedaan over de huidige stand van zaken binnen
de club. Aan bod kwam het vertrek van diverse
mensen bij MVV. Hierbij werd uitgebreid stilgestaan en de leden van de ledenraad konden
hun vragen stellen, hetgeen af en toe leidde tot
stevige discussies.

Momenteel worden diverse werkgroepen samengesteld met als doel het vertrouwen in de
club te herstellen. De club moet weer in een
rustig vaarwater komen. Het bestuur van de
Vereniging heeft besloten samen met het bestuur van de Stichting 2018 de schouders eronder te zetten onder het motto: We willen samen vooruit! Daarom zitten leden van de ledenraad ook in die werkgroepen.

De voorzitter van de Stichting gaf aan, zoals
vermeld in de vorige ledenraadvergadering,
dat het bestuur in de winterstop de gang van
zaken zou evalueren en dat naar alle taakgebieden gekeken zou worden. De conclusie was afscheid nemen van de algemeen directeur Paul
Penders, hetgeen voor commotie zorgde. Daardoor heeft ook het voetbalplatform zijn taken
neergelegd. Als interim-directeur zou Frans
Erens wellicht een mogelijke kandidaat zijn geweest, echter men is er samen niet uitgekomen.

Met betrekking tot de vacatures van de voorzitter en penningmeester van de Vereniging
heeft zich helaas niemand aangemeld vanuit
de ledenraad. Het bestuur heeft nu een longlist
van mogelijke kandidaten samengesteld. Gehoopt wordt dat in de volgende ledenraadvergadering nieuwe bestuursleden voorgesteld
kunnen worden.

Marcel vermeldde nog expliciet dat het vertrek
van de financieel directeur, Jef Thoma, los staat
van dit alles. Jef heeft namelijk al een jaar geleden aangegeven dat hij begin 2020 zou stoppen, wel zal hij dit jaar nog een adviserende financiële rol hebben.

Ook heeft een werkgroep zich gebogen over de
Kernwaarden MVV en daar waar nodig te actualiseren, zoals geformuleerd in het Beleidsplan
MVV Maastricht 2010. Het blijkt dat deze niet
geheel herzien hoeven te worden, wel werden
er enkele aanpassingen gedaan. Deze worden
meegenomen met de werkgroep die zich bezighoudt met het actualiseren van de visie van
MVV.
Tenslotte werd aandacht gevraagd voor het
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aankomend event “Lentekriebels” van het Ladiesplatform MVV, dit zal plaatsvinden op vrijdag 10 april a.s. (Goede Vrijdag). Alle vrouwelijke leden van de Vereniging (of partner van):
noteer alvast de datum! Het belooft weer een
mooi event te worden.
Met dank aan Marcel Jöris, de overige bestuursleden Stichting MVV 2018, de directie
van de BV en de leden van de Ledenraad, sluit
Rob Beaumont, voorzitter van de Vereniging
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MVV, deze avond af. Aangezien dit de laatste
vergadering was als voorzitter van de Vereniging MVV Maastricht van Rob Beaumont werd
hij in het zonnetje gezet en veel dank uitgesproken voor de grote inzet in de afgelopen 10
jaar voor de Vereniging MVV. Rob blijft lid van
de Ledenraad, de werkgroep Historie en in de
redactie van de Nieuwsbrief.
Marie-Elise Géron

« Overlijden Barry Hulshoff
Na een kort ziekbed is de vermaarde oud-international Barry
Hulshoff
op
maandag 17 februari 2020 op
73-jarige leeftijd
overleden.
De
kopsterke verdediger speelde in
zijn
carrière
slechts voor twee
clubs: Ajax en
MVV. Voor Ajax
kwam hij 283 keer
in actie (van 1966 tot 1977) en voor de sterrendragers 53 keer (1977-1979). Voor MVV
scoorde hij vijf keer. Met het grote Ajax won
Hulshoff onder meer drie keer de Europacup 1
en de wereldbeker. Ook speelde hij 14 interlands.
Bij MVV speelde hij onder meer met Peter Gerards, Johan Dijkstra, Gerrie Schrijnemakers,
Lo Kerstges, Jo Quaden, Jo Bonfrere, Bobby
Vosmaer, Huub Smeets en Janusz Kowalik.

Trainer toen was
George Knobel.
Na zijn voetbalcarrière werd Hulshoff –
die lange tijd in Eijsden woonde - trainer. Zo was hij in het
seizoen 1988-1989
korte tijd coach van
Ajax, toen hij de vertrokken
Johan
Cruijff
opvolgde.
Verder was hij in
België als trainer actief bij onder andere
Lierse SK, Westerlo, Germinal Beerschot, Eendracht Aalst, Sint-Truiden en KV Mechelen.
In de laatste jaren was Barry Hulshoff spelersbegeleider van onder meer Matthijs de Ligt.
MVV Maastricht wenst familie, vrienden en bekenden van Barry Hulshoff sterkte in deze
moeilijke periode.
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« Overlijden Jos Lacroix
Half februari ontviel ons al Barry
Hulshoff, nu bereikte ons het bericht dat vlak voor
zijn 68-jarige verjaardag Jos Lacroix
overleden is. Lacroix en Hulshoff
speelden eind jaren tachtig samen
in de defensie van
MVV.
Lacroix
kampte al enige
tijd met problemen rondom zijn gezondheid.
Voor zijn tijd bij MVV speelde de verdediger bij
VV Caesar uit zijn geboorteplaats Beek. Na het
behalen van het landskampioenschap bij de
zondagamateurs maakte Lacroix de overstap
naar MVV waarbij hij gelijk een basisplek wist
te veroveren. Lacroix kende in de jaren zeventig een aantal goede seizoenen in de Eredivisie,
maar heeft ook een mindere periode gekend

waarin de club in
1976
degradeerde.
Twee
jaar later promoveerde hij echter
weer met MVV
naar de Eredivisie. In 1979
maakte Lacroix
de overstap naar
Helmond Sport
waar hij ook zijn
carrière beëindigde. In totaal
kwam Lacroix 95 maal uit voor de Sterrendragers.
Lacroix was ook na zijn carrière geregeld in De
Geusselt te vinden. Ook al omdat zijn zoon Ramon, vier jaar lang voor MVV uitkwam.
MVV Maastricht wenst familie, vrienden en bekenden van Jos Lacroix sterkte in deze moeilijke periode.

« Prachtig Gebaar
Op 31 januari 2020 was een bijeenkomst
van de shirtsponsor NaGa Solar en veel
belangstellenden waarin de officiële ingebruikname werd gevierd van de van de
zonne-installatie die op de vier daken ligt
van stadion de Geusselt.
Er zijn pas drie clubs die dat gerealiseerd
hebben in Nederland en bij AZ zijn ze
daar niet zo gelukkig mee geweest. Voorafgaande heeft de gemeente Maastricht
dan ook onderzoek gedaan naar de
draagkracht van de daken en die vervolgens op sommige plekken extra verstevigd. Chapeau hiervoor.
1700 panelen liggen er liefst op de daken en die

wekken per jaar 450.000 kWh energie op. Wethouder Krabbendam van de gemeente
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Maastricht was er ook erg blij mee, want op
deze manier levert MVV haar steentje bij om de
wereld groener en energievriendelijker te maken, een doelstelling die de gemeente Maastricht vol verve uitdraagt.
Bert van Marwijk en Reginald Thal namens ons
mee naar de leiderschapskanten van het voetbal. Hoe gaat dat nu in de kleedkamer, wie is
de baas en welke rol heeft iedereen en hoe doe
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je dat als trainer van een elftal. Mooie verhalen
met veel humor.
Uiteindelijk wist de directeur Henny Pelsers namens NaGa Solar ook MVV te verrassen met
een fantastische cheque van €10.000 voor de
jeugdopleiding van MVV.
De jeugd heeft de toekomst!

« Interview Playing for Success
Met Kim Adriaens, projectmanager
van P4S voer ik dit gesprek in de businessclub van Lanaken in stadion
de Geusselt. Sinds kort is P4S hier
gehuisvest.
Wat is P4S eigenlijk?
P4S komt eigenlijk overwaaien uit
Engeland waar het werken met kinderen in een voetbalstadion geweldige resultaten opleverden. De kinderen die deelnemen hebben even
een duwtje in de rug nodig, zitten
even niet lekker in hun vel, vinden
het soms moeilijk om samen te werken en hebben dus even hulp nodig.
Dat biedt P4S in Stadion de Geusselt
dat voor deze kinderen (en ook vaker voor ouders…) een WOW effect
heeft. De omgeving is zo inspirerend en motiveert de kinderen enorm, aldus Kim.

ook deelnemen, maar op dit moment is dat organisatorisch moeilijk
binnen het vo Maastricht.
Tien jaar geleden is P4S gestart in
Nederland, in Maastricht bestaat
P4S nu 7 jaar.
Wat is de rol van MVV in dit project?
MVV vindt dit een maatschappelijk
project dat bij de club past. Soms komen spelers naar de bijeenkomsten
met de kinderen en dat vinden zij
helemaal fantastisch. Zo leren de
spelers de kinderen niet alleen de
leukste trucs op het veld, maar ook
alles over gezond eten, bewegen én
respect.
Hoe ziet de toekomst eruit voor P4S?

De groepen bestaat uit 15-18 kinderen die na
schooltijd op dinsdag- of donderdagmiddag bij
elkaar komen en afkomstig zijn van verschillende basisscholen uit Maastricht en omgeving.

Die is volgens Kim zonnig. De groepen zijn
steeds bezet, men denkt ook over bv een P4S
theater. Dat trekt weer andere kinderen die
minder met bewegen te maken hebben, maar
meer met drama, dans, toneel. Je zou dan sport
en theater kunnen aanbieden.

In Nederland zijn er nu 26 P4S projecten, in
Limburg is alleen MVV die dit project ondersteunt.

Wie zijn eigenlijk de kartrekkers van P4S?

De kinderen van 12-14 jaar van het vo kunnen

Naast Kim die projectleider is en afkomstig is
van Trajekt, zijn er twee leerkrachten van
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MosaLira en kom Leren verbonden aan het traject en 8 stagiaires van mbo en hbo-opleidingen. Een stevige groep die vol enthousiasme
leiding geeft aan dit prachtige project. Dat
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verdient alle lof en ondersteuning van zowel
bedrijven als maatschappelijke instellingen.
P4S heeft haar bestaansrecht na 7 jaar wel bewezen.

« Interview Wouter van den Berkmortel
Wie is Wouter van den Berkmortel?
Wouter is de eerste die je tegenkomt als je de kantoren van
MVV binnen gaat. Hij zit aan de
balie en vangt alle mensen in
eerste instantie op. Wouter is
geboren in Nederweert op 2011-1994. Zelf heeft hij fanatiek
gevoetbald bij Merefeldia tot
zijn 18e. Toen kreeg hij een vervelende blessure, heeft hij zich
terug geknokt in het elftal van
Eindse Boys, maar sloeg het
blessureleed op 24-jarige leeftijd opnieuw toe.
Conclusie einde voetbalcarrière. Maar zijn beleving in sport was hij niet kwijt en hij was al
eerder begonnen in Tilburg met de hbo-opleiding Sport en Economie. Bij deze opleiding komen alle soorten sport voorbij, van curling tot
onderwater-hockey én voetbal.
In het derde jaar van zijn opleiding ziet hij dat
MVV een vacature heeft en hij solliciteert bij
Stijn Vullings als stagiaire. Die periode is hem
zo goed bevallen, en MVV ook, dat hij in zijn
vierde jaar terugkomt en er afstudeert op het
Sjevraoje project! Een onderzoek samen met
de Quiet over armoede en voetbal. Dat wordt
vervolgens ook uitgevoerd en verdwijnt niet
onder in een la. “Vet” vindt hij dat.
Na zijn vierde jaar zit hij een aantal maanden
thuis en dan verschijnt plotseling de vacature
bij MVV, omdat Stijn Provoost naar België vertrekt. Op dit moment is zijn functie perschef,

PR/communicatie, Ticketing en Publieksmarketing. Waar hij nu actief mee bezig is, is met
name de ontwikkeling en het
doorvoeren van online marketing binnen de club, met name
datagericht.
Daarnaast is Wouter samen
met collega’s ook ernaar toe
aan het werken om niet alles ad
hoc te laten gebeuren en zoveel
mogelijk al vooruit te plannen
indien mogelijk. Hat ad hoc
handelen is echter wel iets dat
niet te voorkomen is binnen deze branche. Het
leuke is aan het werk dat veel voetbal gerelateerd is, dat je snel resultaten ziet van je werk,
dat er gewerkt wordt in een leuk team en dat
je nieuwe ideeën kunt realiseren. Daartegenover ben je dus aanspreekpunt voor alles…
Wouter geeft aan dat je op deze plek communicatief vaardig moet zijn, het is een kleine wereld met een hoog ons-kent-ons gehalte, veel
ego’s, je moet stevig in je schoenen staan en
vooral in het begin wil iedereen van alles met
je regelen. Na ruim een jaar werken is dat voorbij.
De resultaten van het eerste elftal hebben ook
veel impact op kantoor. Dan is dit seizoen dus
een stevig jaar. Met veel plezier werkt Wouter
bij MVV, uitdaging en werk genoeg voorhanden. Dat enthousiasme straalde hij ook uit in
dit interview.
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