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«Voorwoord van de Voorzitter: Onze Vereniging renoveren?
Nu we in het afgelopen seizoen de structuur
van de MVV-organisatie hebben aangepast en
klaar hebben gemaakt voor de toekomst, is het
tijd om ook eens te kijken of onze eigen Vereniging aan renovatie toe is. We zijn ruim tien jaar
onderweg met de Vereniging MVV in de huidige structuur en dan is het altijd goed om te
kijken of alles nog klopt.
Op dit moment vervult de Ledenraad de functie
van een soort van Algemene Ledenvergadering, wat in een Vereniging gebruikelijk het
hoogste orgaan is. Wat opvalt is dat er nauwelijks een verbinding is tussen de leden van de
Vereniging (met ongeveer 2000 leden echt wel
een grote vereniging) en die Ledenraad of met
het bestuur van de Vereniging. Je moet lid zijn
van de Vereniging om lid van de Ledenraad of
bestuur te kunnen zijn, maar verder is er geen
vorm van directe of indirecte vertegenwoordiging van die leden in de Ledenraad of bestuur.

En dat is eigenlijk heel gek. De leden krijgen vier
keer per jaar een Nieuwsbrief en dat is het dan.
Ik denk zelfs dat een aantal leden helemaal niet
weet dat ze lid zijn, omdat dat automatisch met
het aanschaffen van een seizoenkaart gebeurt.
Over deze zaken zijn we in de Ledenraad na aan
het denken over hoe het beter kan. Bijvoorbeeld over hoe we een betere verbinding tussen de leden van de Vereniging en de Ledenraad en het bestuur kunnen realiseren en hoe
we op die manier meer doorstroming en inspraak kunnen inbouwen. Zeker nu de Vereniging eigenaar is van het gouden aandeel in
MVV, is het belangrijk dat we ook zelf onze
zaakjes goed op orde hebben om de verantwoordelijke rol als aandeelhouder goed en actief te kunnen uitvoeren.
We zijn de mogelijkheden daartoe onder leiding van een werkgroep aan het uitwerken. Het
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mooiste zou misschien zijn om met verkiezingen binnen de Vereniging te werken en zo de
Ledenraad samen te stellen. Maar de vraag is
dan of het lidmaatschap van de Vereniging wel
voldoende leeft binnen de doelgroep en of we
daar misschien eerst hard aan moeten werken?
Zouden er wel voldoende kandidaten zijn om
verkiezingen te kunnen houden? Moeten we
een beperkte contributie van alle leden gaan
vragen (van een paar euro per jaar) om daarmee voordeeltjes voor de leden te kunnen
gaan bieden? De komende weken gaan we met
deze vragen aan de slag. Jullie input is van harte
welkom. Het secretariaat zorgt ervoor dat jullie
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ideeën bij de werkgroep terecht komen.
Hopelijk kunnen we hier in onze december vergadering verder over praten. Daarna moeten
besluiten worden genomen en de statuten
worden aangepast, zodat we als Vereniging op
een actieve manier invulling kunnen geven aan
het gouden aandeelhouderschap van Us MVVke. Ideeën zijn welkom op secretariaatverenigingmvv@gmail.com.
We houden jullie op de hoogte!
Gerald Janssen, Voorzitter van de Vereniging

« Verslag Ledenraadvergadering 21 september 2021
Wat fijn! De eerste fysieke ledenraadvergadering sinds juli 2020!
In de vergaderruimte van het Apple Park Hotel
opent de voorzitter Gerald om 19.30 uur de ledenraadvergadering. Het voelt bij iedereen
goed weer bij fysiek bij elkaar te zijn. Een speciaal woord van welkom aan Onno Hoes, lid van
de Raad van Commissarissen en verantwoordelijk voor commercie en het maatschappelijke
gebeuren. Onno geeft kort zijn ervaringen tot
nu toe weer en haalt de goede samenwerking
aan met de directeur Erik Noor. Hij is blij met
de mooie nieuwe organisatiestructuur! Onno
zal de ledenraad in de toekomst op de hoogte
houden van verdere ontwikkelingen.
Twee leden, die al veel jaren zitting hebben genomen in het bestuur hebben aan het begin
van het nieuwe seizoen afscheid genomen, te
weten Eric Weijenberg en Jeroen Wijckmans.
Jeroen blijft wel nog lid van de ledenraad. Theo
Thuis heeft de ledenraad voor de afdeling
Maatschappelijk ook verlaten. De drie heren
hebben vanaf 2010 grote inzet geleverd en waren zeer betrokken bij het reilen en zeilen van
de Vereniging c.q. ledenraad. Grote dank aan
hen!
Voor de vacature binnen de afdeling Sup-

porters wordt een nieuw lid voorgesteld, te
weten Lennert Schrader. Helaas kan hij niet
aanwezig zijn wegens verblijf in het buitenland.
Lennert zal zich tijdens de volgende ledenvergadering verder voorstellen. Gezien het belang
van de opvulling van deze vacature gaat de ledenraad alvast akkoord met zijn benoeming.
Vervolgens wordt de jaarrekening 2020 vastgesteld door de vergadering en een nieuwe kascontrole commissie wordt benoemd, t.w. Gaston Crijns en Carlos Veraart. Carlos is al langer
lid van de commissie. Ook wordt het jaarverslag 2020-2021 in de vergadering vastgesteld,
het is de eerste keer dat dit verslag is samengesteld sinds de oprichting van de Vereniging
MVV. Dit verslag is binnenkort in te zien op de
website van de Vereniging.
Dave van Bogaert geeft een update over de
voortgang van het cultuurprogramma. Er spelen 3 zaken, in november wordt een event georganiseerd, datum volgt. 3 à 4 keer per jaar zal
de werkgroep, bestaande uit 12 mensen (uit
verschillende geledingen) bij elkaar komen plus
er worden terugkomsessies georganiseerd samen met de directie.
Tenslotte geeft Armand Cremers een presentatie namens de werkgroep Ledenbeleid/
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Lidmaatschap Ledenraad. De opdracht vanuit
de ledenraad was om een voorstel te maken
met betrekking tot een grotere doorstroming.
Het geheel frisser, levendiger en energieker te
maken. En meer verbinding proberen te leggen
tussen bestuur, de ledenraad en alle leden van
de Vereniging. Er ontspint zich een levendige
discussie over het belang van het lidmaatschap
van de Vereniging en hoe je op een passende
manier de organen van de Vereniging – de Vereniging zelf met z’n leden, de ledenraad en
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bestuur – op elkaar kunt laten aansluiten. In de
ledenraad vergadering van december wordt
hierover verder gesproken.
Met dank aan de leden van de ledenraad en
Onno Hoes sluit Gerald Janssen, voorzitter van
de Vereniging MVV, deze avond af en dankt iedereen voor de inzet.
Marie-Elise Géron

« Interview Jurgen Simon, Persvoorlichter MVV
Jurgen is werkzaam bij
MVV
als
perschef,
woordvoering en communicatie. Al op vroege
leeftijd (16 jaar) is hij aan
de slag gegaan op de
sportredactie bij Dagblad
de Limburger. In die tijd
was Jean Nelissen de
sport chef van de Limburger. Dertien jaar lang is
hij op deze afdeling werkzaam geweest en heeft in
die tijd ook wedstrijden
van MVV verslagen. In
diezelfde periode is hij
betrokken geweest bij de
start van kabelkrant TV
Gazet in Maastricht. Later is dit uitgerold over geheel Limburg.
Jurgen droomde al langer van het opzetten en
runnen van een eigen bedrijf. Als 29-jarige besloot hij te starten met een wellness bedrijf in
Vilt. Iets geheel anders en dat leek hem juist
erg leuk en uitdagend. Na 12 jaar heeft hij dit
bedrijf verkocht en vroeg De Limburger of hij
wilde terugkomen. Daar heeft hij 9 jaar weer
gewerkt, maar deze wereld was te veel voor
hem veranderd en het werd steeds meer een
kantoorbaan. Dus besloot hij het roer weer om
te gooien en tot aan de coronatijd was hij in de
zomer reisleider op buitenlandse reizen.

Omdat Jurgen al betrokken was als verslaggever
bij MVV, benaderde Erik
Noor hem ruim een jaar
geleden of hij ook als
perschef aan de slag
wilde gaan. Het werk
werd steeds meer en uiteindelijk heeft Jurgen alle
perszaken, de communicatie vanuit MVV en de
wedstrijd coördinatie in
zijn takenpakket zitten.
Praktisch gezien regelt hij
ook de podcasts, is hij bezig met een nieuw programma MVV TV Magazine, is hij de woordvoerder naar de pers en
maakt hij alle persberichten. Een erg stevig inhoudelijk pakket, dat dus ook niet in een normale werkweek past. Facebook wordt geregeld
door Wouter van de Berkmortel en Twitter
doet iemand van buiten de organisatie.
We werken met een heel klein team knetterhard om alles geregeld te krijgen en kunnen
hierbij ook vaker gebruik maken van vrijwilligers. MVV zou niet zonder deze mensen kunnen bestaan. Opvallend vindt hij de enorme
passie die er heerst in en rond MVV.
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De communicatie bevond zich nog in een beginstadium toen Jurgen kwam. MVV was een
gesloten club. Daar is hard aan gewerkt om die
breder en opener te maken. Een goede communicatie is voor de club belangrijk naar en
met alle partners. Jurgen typeert MVV als een
A merk en dat betekent dat je ervoor dient te
zorgen dat je goede kwaliteit levert. Bij social
media zie je vaker diverse berichten voorbijkomen, waarbij soms de negatieve toon sterker is
dan de positieve. Maar Jurgen wil er net van uit
gaan wat je wel bereikt hebt, dat levert meer
positieve energie op.
Als jongeman stond Jurgen ook op het voetbalveld. Hij heeft gespeeld als doelman bij Rapid
achter de Geusselt en speelde met de A1 in de
landelijke competitie tegen betaald voetbal
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organisaties. Hij kon de overstap maken naar
het C elftal van MVV als amateur, maar raakte
geblesseerd aan zijn knie. Uiteindelijk heeft hij
toen gekozen voor een maatschappelijke carrière en niet voor een onzekere voetballoopbaan.
Gezien de hoeveelheid werk kiest Jurgen er nu
vooral voor om te kijken wat er op korte termijn allemaal speelt en opgepakt moet worden. De waan van alledag speelt sterk. Belangrijk vindt hij dat MVV open communiceert en
dat het mediateam stevig wordt neergezet. Als
Jurgen merkt dat er geen stappen meer vooruit
worden gezet, is het werk niet meer leuk en zal
hij een andere keuze gaan maken. Maar tot nu
toe is het werk bij MVV hartstikke leuk en is zijn
nog meer dan voldoende uitdagingen.

« ‘Ut Zit Bij Us In De Femilie’
Als de liefde voor MVV
verklaard moet worden,
is dit Maastrichtse gezegde zeker van toepassing op Maurice en Debbie Mordant. Deze nog
jeugdige broer en zus,
geboren in de 60’er jaren van de vorige eeuw,
hebben het MVV-gevoel met de paplepel ingekregen. Op zeer
jonge leeftijd, vanaf 4
jaar, aan de hand van
opa, pap, mam en een
tante naar MVV. Opa,
had een reputatie opgebouwd voor wat betreft
het meeleven tijdens
wedstrijden. Hij kon
niet stilzitten en maakte
steeds schoppende bewegingen met zijn benen, in de hoop de bal het laatste zetje richting
het doel van de tegenstanders te kunnen geven. Triest genoeg overleed hij tijdens het

bijwonen van MVV-Telstar in 1983 op de tribune van zijn geliefde
Geusselt aan een hartaanval.

van de hoofdtribune.

Eerst mochten Debbie
en Maurice nog stiekem op de trap van de
tribune zitten, naast de
familie met seizoenkaart. Vanaf de 70’er
jaren met een eigen
seizoenkaart. Beiden
kunnen zich nog goed
herinneren dat het in
die tijd mode was om
een slecht fluitende
‘Hollandse’
scheidsrechter na afloop van
de wedstrijd te bedanken met het toewerpen
van de zitkussentjes

Debbie en Maurice gingen hun liefde voor MVV
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met anderen delen. Eerst vanuit de fanclub, gezeteld bij het KWJ aan de Mariastraat, daarna
vanuit de supportersvereniging; Merchandise
verkopen en supporters reizen organiseren
naar uitwedstrijden. Legendarisch zijn de reizen met de trein, naar PSV en Roda, maar zeker
ook in het kampioensjaar met de bus naar Telstar.

kampioensfeest op de Markt na de veiliggestelde promotie naar de eredivisie tijdens het
seizoen 1996/1997. Maar ook dat MVV na een
financieel zware periode werd gered en de toekomst werd veiliggesteld. Voor Maurice komt
er daarnaast nog een persoonlijk hoogtepunt
bij. Hij is met zijn lief, Sandra, in de Geusselt getrouwd!

Inmiddels gaat Rick, de 25-jarige zoon van
Maurice al 20 jaar mee naar MVV. Rick, geboren in 1996, dankt zijn naam aan Hoogendorp,
toenmalig 1e elftalspeler.

Debbie en Maurice zien de toekomst van MVV
met vertrouwen tegenmoet. Zeker als ze zien
hoe een volgende generatie zich inzet voor
MVV, buiten de wedstrijden met maatschappelijke acties en binnen het stadion met een ongelooflijke steun voor de ploeg. Kijkend naar de
structuurwijziging en het professionaliseren
van de club zijn zij van mening dat MVV organisatorisch de juiste weg heeft ingeslagen. Aangezien de voetbalwereld wordt geregeerd door
het geld hopen zij wel dat er binnenkort een investeerder of grote sponsor over de brug komt.
Zodat ook de nieuwe generatie mag meemaken wat het betekent om met je club in de eredivisie te voetballen. Over de hoogte van de financiële steun van een investeerder is Debbie
duidelijk; MVV is onbetaalbaar, de waarde is
voor haar niet in geld uit te drukken…

Maurice steunt MVV overigens nog steeds tijdens iedere uitwedstrijd. Van iedere bezochte
wedstrijd maakt Maurice op zijn Facebookpagina een verslag. Niet enkel de wedstrijd statistieken worden hierin benoemd. Ook de beleving van hem als supporter, de vriendschap, de
gezelligheid, maar soms ook de teleurstelling
na een rit van 500 kilometer en een zware nederlaag.
Gevraagd naar hoogtepunten tijdens hun jarenlange supporters loopbaan, hoeven beiden
niet lang na te denken: het geweldige

« MVV TV Magazine
Iedere drie weken zendt TV Maastricht en
www.mvv.nl een nieuw programma uit van
MVV TV Magazine. Daarin onder andere interviews met huidige en oudere spelers, latje trappen, vragen stellen.
Een vast onderdeel is ook de historie van MVV.
Iedere keer wordt een apart voorwerp erbij

gehaald dat te zien is in de historische vitrines,
die staan in de business ruimte, en wordt er
een kort verhaal bij verteld over dit onderwerp.
Kijk naar TV Maastricht of via de website van
MVV en bezoek de historische kasten in de business ruimte!

« Gesprek met Patrick Duyzings
We praten met Patrick in Stadion De Geusselt,
meer precies in de kamer van Ron Elsen, de
meet- en regelcentrale van de MVV Academy.
Dat is de plek waar Patrick uitstekend op zijn
plaats is, want Patrick is de man die de

dagelijkse gang van zaken rond de jeugdelftallen in goede banen leidt.
Patrick, hoe ben je in de voetballerij terecht
gekomen?
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onderwijzer, bij hem leerde je echt
wat en ik hing aan zijn lippen. Zo’n
“Meester” wilde ik zelf ook worden.
Dus ik ben naar de Pabo gegaan, destijds aan de Brusselseweg in Maastricht. Dat liep samen met het voetballen bij MVV. Voetbal en werk zijn
vaker samengegaan in mijn leven.

Ik ben geboren en getogen in Berg. Op de lagere school had ik een onderwijzer, “Meester”
Heynens, die aanvoerder was van het eerste
elftal van Berg. Mijn droom was ooit met hem
samen in één elftal te spelen. Dat is gelukt: op
mijn 15e stond ik naast hem op het veld in het
eerste van Berg.
En daarna door naar MVV?
Jo Bonfrère, toen assistent-trainer van Clemens Westerhof, vroeg me een proefwedstrijd
te spelen. Dat gebeurde in Qatar… Ik werd aangenomen en wisselde op mijn 20e van Berg (4e
klasse) naar het eerste van MVV. Dat was een
grote stap.
Ik heb een mooie tijd gehad bij het eerste van
MVV. Het was in de jaren 1982 tot 1984, we
werden kampioen en promoveerden na de uitoverwinning bij Twente. In de thuiswedstrijd
tegen Twente scoorde ik de winnende. Ik heb
samengespeeld met Bert van Marwijk, Johan
Dijkstra, Dick Nanninga, Søren Busk en Cees
Schapendonk. In totaal heb ik zo’n 40 wedstrijden in het eerste gespeeld. Een echte vaste
kracht werd ik niet, wel zat ik steeds bij de eerste 16 spelers van de selectie.
En je maatschappelijke loopbaan?
Ook daarbij speelde “Meester” Heynens een
grote rol. De man was een geweldig goede

Zo ging ik na mijn periode bij MVV
zaalvoetballen bij het team “In de drei
Keuninge” uit Maastricht, waar Johan
Dijkstra coach was. We werden Europees kampioen in 1985, met het Nederlands team ging ik naar het WK in
Hong Kong. Tegelijkertijd speelde ik
bij Berg in het eerste elftal, dat heb ik tot mijn
42e gedaan.
De voorzitter van In de drei Keuninge was Huub
Stassen, directeur van de Montessori School in
Maastricht. Via hem raakte ik geïnteresseerd in
die vorm van onderwijs en zodoende ben ik les
gaan geven op die school. Mij spreekt de Montessori methodiek van lesgeven aan: gericht op
het individuele kind, verantwoordelijkheid geven aan de leerlingen en hen de vrijheid laten
hoe ze hun opdrachten vervullen.
Je bent aan de slag gegaan bij de jeugdafdeling van MVV, hoe is dat tot stand gekomen?
In 2004 hebben Ron Elsen en Johan Dijkstra mij
benaderd om bij de jeugdafdeling van MVV te
komen. Ik heb daarna een jaar of 10 de elftallen
onder 13 en onder 14 jaar getraind en later de
oudere teams.
Tegenwoordig spelen die teams door het hele
land, soms ben je voor een wedstrijd 12 uur onderweg, vertrek is om 6 uur in de ochtend. Dat
vond ik op den duur wat veel worden.
Toen Paul Penders directeur was ben ik naar
mijn huidige positie geswitcht: een coördinerende rol tussen Ron Elsen enerzijds en anderzijds de trainers, ouders en spelers binnen de
Academy. Dat is een brede taak. Ik moet zorgen
dat er velden beschikbaar zijn voor wedstrijden
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en trainingen, dat de kleding er is en de pylonen op het veld staan. Dat is de praktijk. Daarnaast natuurlijk de meer administratieve en organisatorische kant zeg maar: het papierwerk.
En veel overleg met alle betrokkenen.
Je pedagogische achtergrond komt van pas bij
je werk bij MVV?
Vanzelfsprekend is dat zo. Ik vind dat ook bij de
voetbal opleiding de Montessori benadering
gebruikt kan worden. Dus individuele aandacht
voor de pupillen, uitgaan van de kracht van de
spelers, verantwoordelijkheid bijbrengen.
Ik ben positief over de Academy, met de aandacht die de jeugd binnen MVV krijgt, met de
plannen die er zijn en met de duidelijke strategie die er ligt. Die moet natuurlijk ook uitgevoerd worden. Heel belangrijk is dat er aansluiting komt in de BVO op de benadering van de
jeugd door de Academy. We moeten niet het
risico willen lopen dat alle inspanningen in de
Academy geen vervolg krijgen rond het eerste
elftal.
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Je bent naar de jeugdafdeling van MVV gekomen in een heel moeilijke periode van je leven?
In 2003 is onze dochter Bo overleden, ze was 9
jaar. Er gingen 4 jaar aan vooraf met veel opnames in het ziekenhuis. Ik ben toen 4 dagen in
de week gaan werken in plaats van 5, alles zetten mijn vrouw Marie-Thérèse en ik opzij voor
Bo.
Haar sterfdag is nog altijd een zware dag. We
gaan rond die tijd steeds met zelfde groep
vrienden op vakantie, een soort verwerking en
herinnering. Haar overlijden is een gitzwarte
bladzijde, maar ik kan nu ook zeggen dat er een
gouden randje is.
Dat bestaat uit de band met mijn vrouw die
diep en sterk is en uit de relatie met echte
vrienden. En het heeft me geleerd te relativeren: uiteindelijk zijn maar heel weinig dingen in
het leven echt belangrijk. Geld en voetbal horen daar niet bij.
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