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«	MVV-ers:	laot	uuch	ins	huure!
MVV heeft een nieuwe visie opgesteld. Samen 
met de Vereniging MVV en andere groeperin-
gen binnen en buiten MVV is nagedacht en ge-
discussieerd over hoe we met MVV verder wil-
len. Door allerlei oorzaken, waaronder corona 
(financiële tegenslag) en vaak tegenvallende 
sportieve resultaten, is de druk op MVV om tot 
zo’n nieuwe visie te komen toegenomen.  

En laten we eerlijk zijn: er is sowieso alle aan-
leiding om met zijn allen na te denken hoe het 
verder moet met betaald voetbal in Maas-
tricht. We staan laag geklasseerd in de eerste 
divisie, de toeschouwersaantallen lopen terug, 
en stadion De Geusselt (waarvoor we een forse 
huurprijs aan de gemeente betalen) is zwaar 
aan een upgrade toe.  

Het is duidelijk dat we, om uit de marge van het 
betaald voetbal te komen, keuzes moeten ma-
ken. Keuzes die ook voor een eventuele 

investeerder leidend zijn. Je zou kunnen zeg-
gen: als er een persoon of een bedrijf met een 
zak geld komt krijgt hij of zij het voor het zeg-
gen: zolang we in rode truitjes en witte broe-
ken spelen en de club MVV heet vind ik het 
best.  

Van zo’n keuze zou ik erg slecht slapen. Om ons 
heen zien we voorbeelden hoe dat kan misgaan 
met een club. Toch hebben we wel financiële 
hulp nodig om uit deze situatie te komen. 

In de nieuwe visie (die overigens nog een con-
cept is dus: Laot Uuch Huure!) wordt de keuze 
gemaakt om groei van de club via ontwikkeling 
van regionale talenten na te streven. Met de 
MVV Academy centraal in een groeistrategie. 
En daarnaast het professionaliseren van de or-
ganisatie en het stadion. Groeien doe je echt 
met z’n allen. Dus niet een snelle hoge klasse-
ring of promotie proberen te kopen door de 
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club helemaal te verkopen. Dat kost meer tijd 
en daar moeten we met zijn allen aan werken 
en voor willen gaan.  

MVV denkt dat daarvoor uiteraard hulp en geld 
nodig is, maar dat we wel baas over eigen club 
willen kunnen blijven. De investeerder die MVV  
zoekt moet het eens zijn met deze verant-
woorde groeistrategie. Wat is nou mooier dan 
met focus op de opleiding van regionale talen-
ten onze successen te boeken? En natuurlijk 
heb je ook in zo’n strategie op het veld een aan-
tal ervaren steunpilaren nodig. Het is nooit al-
leen maar jong en onervaren. Prestaties moe-
ten worden geleverd. We gaan naar de Geus-
selt om het gras te zien branden en liefst te 
winnen. Maar we willen wel zo veel mogelijk 
baas in eigen huis blijven. Dan maar wat meer 
geduld.  

Dus als er meer budget te besteden zou komen,  
geven we het niet alleen uit aan die zo-

genaamde ervaren buitenlandse spits die er 25 
gaat maken, maar leiden we eigen jongens zo 
goed mogelijk op. En ik snap heel goed dat we 
graag zo snel mogelijk weer willen meedoen, 
maar wie zou kiezen voor een – in meerderheid 
– verkoop van de club aan een passant die gou-
den bergen beloofd? 

Zoals gezegd: het gaat om een concept visie. Ie-
dereen die bij MVV betrokken is wordt ge-
vraagd te reageren op dit stuk. Dus om met de 
stadionspeaker te spreken: 

STADION DE GEUSSELT: LAOT UUCH INS 
HUURE! 

En dat kan op secretariaatverenigingmvv 
@gmail.com 

Gerald Janssen, Voorzitter Vereniging MVV 
‘n  good weekend begint met MVV!  

 

 

« Verslag	Extra	Ledenraadvergadering	15	maart	2022 
De voorzitter doet een terugkoppeling van de 
aandeelhoudersvergadering die op 15 februari 
2022 is geweest. Aldaar werd aandacht ge-
vraagd voor de kleine sponsoren. Onze direc-
teur, Eric Noor wees op bijvoorbeeld de net-
werkontbijten die voor sponsoren waren geor-
ganiseerd. Deze zijn echter vervallen gezien het 
kleine aantal aanmeldingen. 

De eindejaarscijfers 2021 geven geen positief 
vooruitzicht. De BVO komt in de rode cijfers uit. 
De schuldeisers zijn er twee, namelijk de Belas-
tingdienst en de huur van de gemeente voor 
het stadion. We hebben gelukkig geen andere 
schuldeisers. Ook de corona-epidemie deed 
een duit in het zakje. De voorzitter geeft aan 
dat in de AvA is afgesproken dat wij een over-
zicht krijgen van een scenario zonder exploita-
tietekort, met en zonder investeerder. 

Verder geeft de voorzitter aan dat men heeft 
gesproken over de vertrouwenspersoon 

binnen MVV. De AvA wilde weten of dit insti-
tuut goed werkt, gezien de recente ontwikke-
lingen in het land. De voorzitter geeft verder 
aan dat de Algemeen Directeur heeft gemeld 
dat er geen incidenten zijn geweest. 

Visiedocument 2022-2026: 

Uit het visiedocument worden de hoofdpunten 
via een PowerPoint presentatie getoond. 
Hierna ontstaat er een discussie waarbij de re-
aliteit moet worden onderkend. We moeten 
een balans zoeken tussen eigen spelers en spe-
lers uit de regio. We moeten geen spelers meer 
halen uit niet-Europese landen. Tevens moeten 
we ook kijken naar het niveau waar wij spelen. 
Dit moet ook met elkaar in overeenstemming 
zijn. Alles is natuurlijk afhankelijk van de bud-
getten die voorhanden zijn. Het opleiden van 
spelers is kijken naar de toekomst en hier gaan 
dan ook de lasten voor de baten. 

Na deze discussie onderschrijft de Ledenraad 
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het missie / visiedocument. 

Investeerder: 

Ook bij dit onderwerp worden er richtlijnen via 
een PowerPoint presentatie behandeld. Wat 
vooral naar voren komt is dat men de kern-
waarden en het gouden aandeel zeer belang-
rijk vindt. Na deze discussie krijgt eenieder een 
kaartje waarbij men moet opschrijven welke de 
vijf belangrijkste richtlijnen zijn die men voor 
ogen heeft.  

Uit inventarisatie blijkt dat de vijf belangrijkste 

richtlijnen zijn: 

1. Kernwaarden respecteren; 
2. Duur van de investering; 
3. Investeerder moet bij de visie/missie 

passen; 
4. Niet alleen geld investeren maar ook in 

kennis en organisatieontwikkeling; 
5. Type investeerder (bedrijf, privé, in-

vest mij.) en de branche waaruit hij 
komt. 

Marie-Elise Géron 

« Historie	MVV
De historische kasten van MVV pronken nu 
op een fantastische wijze in de business 
ruimte. 

De moeite waard om te bekijken. Regelma-
tig melden zich mensen die materiaal heb-
ben en dat als gift aan de Vereniging MVV 
Maastricht willen afstaan of in bruikleen wil-
len geven. 

Van alles wat ontvangen wordt, is een con-
tract opgesteld zodat beide partijen weten 
wat er afgesproken is. 

Heb je materialen die je dus (tijdelijk) be-
schikbaar wilt stellen? Meld je dan of bij 
MVV of bij het secretariaat van de Vereni-
ging MVV Maastricht (secretariaatvereniging-
mvv@gmail.com). We laten je in de business-
ruimte zien wat we ontvangen hebben en heb-
ben bij heel veel onderwerpen mooie verhalen. 
Daarnaast wordt in iedere uitzending van MVV-
magazine op TV Mestreech, de website van 

MVV of op YouTube iets verteld over een on-
derwerp van de historie van onze club. En dat 
al 9 uitzendingen lang… Nog niet gezien??? Dan 
terugkijken!! 

De werkgroep historie

 

 
« Verslag	Ledenraadvergadering	3	mei	2022 
Onze voorzitter, Gerald Janssen, heette ieder-
een van harte welkom en begon met de mede-
deling dat het bestuur zich momenteel buigt 
over een aantal zaken voor de toekomst zoals 

de samenstelling van het bestuur en de invul-
ling van de vacatures binnen de Ledenraad. Een 
en ander zal afhankelijk zijn van de uitkomst 
van het project lidmaatschap Vereniging. 
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Wordt vervolgd na de zomer. Tevens vraagt hij 
uitdrukkelijk de aandacht voor de vacature Ma-
terialen (M/V). 

Verder werden ideeën besproken om de ver-
koop van seizoenkaarten voor het nieuwe sei-
zoen te stimuleren. De uitwerking zal plaatsvin-
den samen met VZM en SV1902. Een aantal uit-
stekende ideeën zijn later met de directie van 
MVV besproken. 

Ronny van Geneugden, technisch directeur van 
MVV, heeft de vergadering uitgebreid bijge-
praat over de samenstelling van het eerste elf-
tal en de werving van een nieuwe trainer reke-
ning houdend met de nieuwe visie binnen 

MVV. Ook gaf hij uitleg over het huren van spe-
lers uit binnen-en buitenland. Al met al een 
heel inspirerend verhaal dat met veel passie 
gebracht werd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

De vergadering is unaniem akkoord gegaan 
met het ambassadeurschap MVV Academy 
door de Vereniging MVV. Er zal jaarlijks een be-
drag van € 500,- gedoneerd worden.  

Met dank aan de leden van de Ledenraad en 
Ronny van Geneugden sluit Gerald deze avond 
af en dankt iedereen voor de inzet. 

Marie-Elise Géron

 

« Brokamp	en	Bonfrere

In de zaterdageditie van de Volkskrant stond op 
24 april de boeken top 10 van de Dominicaner 
boekhandel in Maastricht. En kijk wat op num-
mer drie staat: een fantastisch resultaat voor 
de maker Paul van Grinsven en Paul Strijp. Het 
verleden heeft ons immer in de hogere regio-
nen gebracht, nu het heden nog! 
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« In	de	bloemetjes	gezet:	Frans	Jacobs	en	echtgenote	Lilian
Onze stadionspeaker Frans Jacobs zit al 37 jaar 
achter de microfoon bij thuiswedstrijden van 
MVV. Hij schat dat hij bij 750 wedstrijden de 
opstellingen heeft voorgelezen en de belang-
rijkste gebeurtenissen op het veld aan de toe-
schouwers heeft doorgegeven.  

Frans heeft aangekondigd langzaamaan het 
stokje te gaan overdragen. Het wordt tijd om te 
gaan zoeken naar opvol-
ging, liefst meerdere 
personen met elk een ei-
gen inbreng. Zo vraagt 
de muziekkeuze bijvoor-
beeld bijzondere aan-
dacht. 

Frans heeft een drukke 
maatschappelijke carri-
ère achter de rug. Hij be-
gon bij V&D in Maastricht en werd daarna ma-
nager van de Miro Supermarkt. Hij werkte ja-
renlang voor Sluis Zaden in bijna heel West-Eu-
ropa en daarna voor Kodak in de Benelux. Na 
een auto-ongeluk werd hij afgekeurd waarna 
Frans zich stortte op zijn hobby fotografie. Ook 
werd hij manager 
van de Wieker Hof-
zengers en managet 
hij momenteel de 
groep “Oet ’t Niks”. 
Daarnaast maakt 
Frans nog steeds tv-
programma’s voor 
TV-ellef en een ra-
dioprogramma voor 
LrL radio in Lanaken.   

Frans is altijd in 
Maastricht blijven 
wonen, hij weigerde enkele promoties omdat 
er dan verhuisd moest worden. Ook zijn vrouw 

Lilian was verknocht aan Maastricht. Zonder de 
steun van Lilian aan het thuisfront zou de com-
binatie van al deze activiteiten onmogelijk zijn 
geweest, zegt Frans nadrukkelijk.  

Het werk als speaker vraagt een behoorlijke 
voorbereiding, het is niet zomaar eventjes de 
opstellingen voorlezen. Op de dag van de wed-
strijd is Frans dan ook al vroeg in het stadion 

om de details voor die 
avond door te nemen. 
Verder maakt Frans voor 
iedere wedstrijd de video 
opnamen voor de voorbe-
schouwing. 

Peter Harkema, lid van de 
Adviesgroep van de MVV 
Academy, vond dat Frans 
en zijn vrouw Lilian het 

dik verdienen in het zonnetje gezet te worden. 
Daarom werden Frans en Lilian bij Peter en zijn 
echtgenote Ans thuis op de koffie uitgenodigd. 
Bij Patisserie Van Boheemen regelde Peter een 
prachtige taart met opschrift. Koffie en taart 
werden geserveerd in de tuin van Peter en Ans, 

onder een heerlijk 
zonnetje en met fan-
tastisch uitzicht over 
het Jekerdal.    

Het werd een heer-
lijke middag met ij-
zersterke verhalen 
en anekdotes van 
Frans en Lilian uit de 
37 jaar dat Frans sta-
dionspeaker was van 
Us MVV.  

Frans en Lilian, bedankt!
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« Terugblik	op	Ruim	20	Jaar	Clubarts	van	MVV
Jarenlang zijn Pie Castermans en 
Ber Huijnen clubarts geweest bij 
MVV. Aan het einde van vorig sei-
zoen zijn zij gestopt met dit vrij-
willigerswerk. Lang hebben zij dit 
werk gedaan en hebben er al die 
jaren veel plezier aan beleefd. 

Wanneer zijn zij gestart en hoe 
ging dat? 

Pie Castermans is begonnen in 
1996 als clubarts voor de jeugd 
en huisarts voor de spelers van 
het eerste elftal. Op dat moment 
was Fons Bovens de clubarts van 
MVV. Toen werd veel samenge-
werkt met het Catharina ziekenhuis in Eindho-
ven, waar ook de toenmalige orthopeed van 
MVV werkte, Roger Devilée. Pie maakte de pro-
motie van MVV naar de eredivisie in zijn eerste 
jaar mee en vervolgens verbleef MVV twee ja-
ren lang op het hoogste betaald voetbalniveau 
in Nederland. 

Ber Huijnen kwam er in het seizoen 1998-1999 
bij en dat was tevens het laatste seizoen in de 
eredivisie. Toen was Wim Koevermans de trai-
ner en speelden er spelers als Anton Vriesde, 
Wasiwo Taiwo, Rick Plum, Kenneth Perez en 
Emmerson in het eerste elftal. De beide club-
artsen waren collega’s van elkaar als huisartsen 
in de van Kleef praktijk en zagen elkaar dus da-
gelijks. 

Hoe was de rolverdeling tussen beide artsen? 

Aangezien zij beiden in dezelfde praktijk werk-
ten, was communicatie daardoor gemakkelij-
ker. Ze hadden afgesproken dat Ber op maan-
dag op de club zou zijn, Pie op donderdag en op 
zaterdag na de gespeelde wedstrijd waren ze er 
ook. 

Tevens waren ze om beurten aanwezig bij de 
thuiswedstrijd en zaten zij op de bank langs het 
veld. Uitwedstrijden redelijk in de buurt wer-
den ook vaker bezocht vanuit hun rol als 

clubarts. Ber vertelde dat hij ook verre uitwed-
strijden had meegemaakt zoals Veendam, Em-
men, Sparta. Alles bij elkaar vergde dit vrijwilli-
gerswerk vele uren per week en dat naast hun 
gewone werk als huisartsen. 

Wat moest je allemaal doen om clubarts te 
zijn? 

Je moest verplicht de basiscursus sportgenees-
kunde volgen. Dat gebeurde via de KNVB en de 
club van clubartsen en consulenten. Daarnaast 
werden er regelmatig cursussen aangeboden 
over blessures, hoe je spelers test, waarop en 
wat je ermee kunt doen. Ook zaken als voeding 
kregen volop aandacht. Een keer per jaar was 
je verplicht om de KNVB-scholing ABCDE, trai-
ning sportgeneeskunde, te volgen, een nascho-
ling over handelen in actuele situaties. 

De clubartsen waren het hoofd van de medi-
sche staf. Daaronder vielen de fysiotherapeu-
ten en verzorgers. Belangrijk in al die jaren was 
preventie en behandeling. Spelers actief en in-
tensief begeleiden in en tijdens hun revalidatie, 
adviseren over specifieker trainen om blessu-
res te voorkomen, begeleiding tijdens wedstrij-
den, maken van een medisch plan voor de club. 
Samen met MUMC+, de UM en Hogeschool 
Zuyd werd ook een programma opgezet voor 
blessurepreventie, metingen conditie en 
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spierkracht, monitoring tijdens inspanning, 
hartmetingen, mentale begeleiding, kracht 
training, voeding en drinken. Geregeld was er 
overleg met alle betrokken partijen. Zaken die 
heden ten dage weer terugkomen bij MVV. 

Belangrijk was om met vele partijen samen te 
werken, met name met orthopedie en cardio-
logie MUMC+, om de kwaliteit te verhogen. Tij-
dens de periode van trainer Andries Jonker 
werd dit opgepakt en ingevoerd. 

Beide clubartsen hebben veel trainers meege-
maakt en hebben in al die jaren fijn samen kun-
nen werken met de fysiotherapeuten en Sef 
Hoenjet. Ook het werken met de spelersgroep 
was afwisselend, intensief en boeiend. 

Wat zijn de verschillen tussen vroeger en nu 
wat betreft het clubarts zijn? 

In de afgelopen jaren is op medisch gebied veel 
veranderd. Er wordt veel meer uitgegaan van 

data, monitoring van uithoudingsvermogen 
van spelers, krachttraining etc. Jammer is dat 
een aantal ontwikkelingen is stopgezet in het 
verleden, die gelukkig nu weer terugkomen. 
Daarnaast zou er meer aandacht mogen zijn 
voor het mentale aspect bij spelers. Het exper-
tisecentrum van de KNVB heeft heel veel erva-
ring op dit gebied waar gebruik van gemaakt 
kan worden. 

De laatste jaren zie je steeds meer de ontwik-
keling van teambegeleiding naar individuele 
begeleiding. Een keeper heeft andere dingen 
nodig dan een middenvelder of aanvaller. Daar 
wordt meer op ingespeeld. 

Pie en Ber hebben altijd met veel plezier en in-
zet het werk gedaan als clubartsen. Ze hebben 
op hun manier een steentje bijgedragen aan de 
verdere ontwikkeling van MVV. Regelmatig 
hebben oud-spelers en trainers nog contact 
met hen.

 
« Jos	en	Jef;	twee	hulpvaardige	en	de-escalerende	gastheren
Kort samengevat zijn dit de eigenschappen die 
aan Jos en Jef kunnen worden toegeschreven. 
Beiden zijn al decennia aan de slag als 
(Hoofd)Steward bij MVV. Zij hebben tijdens 
honderden wedstrijden een schat aan ervaring 
opgedaan en hun sporen meer als verdiend. 

Jos en Jef zijn aan het woord en spreken vol pas-
sie over hun werkzaamheden: 

“Eigenlijk voelen wij ons één familie. Samen 
klaren we de klus. Ook met de toeschouwers. 
Zodat iedereen veilig en met plezier op de tri-
bune kan zitten, zelfs als de resultaten op het 
kunstgras tegen vallen. Het is altijd weer een 
feest van herkenning op wedstrijddagen. We 
kennen veel mensen, je bent met iedereen in 
gesprek, mensen komen spontaan een praatje 
met je maken. De avond vliegt voorbij. Het is 
geen werk, maar een geweldige hobby!” 

Gevraagd naar de werkzaamheden op een 
wedstrijddag: 

“Om 17.30 uur is samen met de politie met de 
veiligheidscoördinator en – adviseur de brie-
fing van de Hoofdstewards. Hierbij worden alle 
bijzonderheden benoemd, zoals bijvoorbeeld 
over de supporters van de tegenpartij. Om 
18.00 uur worden vervolgens alle stewards ge-
briefd. Daarna controleren we samen de tribu-
nes op eventuele bijzonderheden.  

Als de poorten van het stadion openen zijn de 
stewards onder leiding van een hoofdsteward 
verdeeld over de sectoren van het stadion.  

We proberen bij incidenten zoveel mogelijk de-
escalerend op te treden. Maar soms kun je niet 
anders, moet je optreden. De KNVB stelt name-
lijk eisen aan iedere voetbalclub voor het bij-
wonen van wedstrijden. Wordt hier niet aan 
voldaan dan kan het de club geld kosten. En de 
boetes die hiervoor uitgedeeld worden zijn ze-
ker niet mals. Dat proberen we uiteraard te 
voorkomen. We geven iedereen een kans en 
gaan altijd eerst in gesprek met mensen die 
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voor overlast zorgen. Dat kan wel-
eens een uitdaging zijn. Zeker als 
iemand te veel alcohol blijkt op te 
hebben is het moeilijker hem te 
overtuigen van het feit dat zijn ge-
drag MVV een boete kan opleve-
ren. Maar door te praten vinden 
we bijna altijd een oplossing. 

Als de laatste toeschouwer na af-
loop van de wedstrijd het stadion 
heeft verlaten, vindt er wederom 
een schouw van de tribunes plaats. 
Daarna volgt er nog een debriefing. 
Het komt wel eens voor dat we dan 
om 23.30 uur pas klaar zijn. En 
soms drinken we daarna nog gezel-
lig samen een glaasje op de goede afloop!” 

Jos en Jef geven aan dat hun verhouding met de 
MVV-supporters en zeker ook het fanatieke ge-
deelte, goed is: 

“We kennen de mensen en zij kennen ons. En 
er is zeker respect naar elkaar. 
Uiteraard zijn het niet allemaal 
lieverdjes, maar we zijn van 
mening dat het geschetste 
beeld van de fanatieke MVV-
supporter niet altijd terecht is. 
Ook kijkend naar de gebeurte-
nissen rond de laatst ge-
speelde wedstrijd tussen MVV 
en Roda JC” 

Jos: “Ik ben al jarenlang iedere 
thuis- en uitwedstrijd als 
hoofdsteward aanwezig. Je 
ziet, voornamelijk bij uitwed-
strijden, dat in de keukenkam-
pioen divisie niet elke club ge-
wend is dat er bij ons zoveel 
supporters meegaan naar uit-
wedstrijden. Waardoor er 
soms angst is voor het onbe-
kende. En dat is zeker niet al-
tijd terecht.” 

Gaat altijd alles goed? Jos en Jef geven aan in 
al die jaren ook wel eens een vervelende 

ervaring te hebben meegemaakt. 
Beiden: 

“Als je ziet hoeveel wedstrijden wij 
samen al hebben gewerkt is het 
aantal incidenten gelukkig echt 
maar minimaal.” 

Jef: “Ik ging een aantal jaren gele-
den als steward mee naar een uit-
wedstrijd in Doetinchem, tegen de 
Graafschap. Iemand van de Graaf-
schap (een supporter kun je het 
niet noemen) gooide toen een sta-
len staaf in het tribune vak waar de 
MVV-supporters hadden plaatsge-
nomen. Ik werd hierbij aan het 

hoofd geraakt, waardoor ik even uit de roulatie 
was. Dit is eigenlijk de enige vervelende situatie 
die ik heb meegemaakt.” 

Jos: “Tijdens de laatste wedstrijd MVV – Roda 
JC kwam ik in schermutselingen terecht waar-
door ik een scheurtje aan mijn pols opliep. Na 

behandeling in het zieken-
huis, ben ik echter meteen te-
ruggegaan naar de Geusselt, 
want ik wilde mijn collegae 
niet alleen laten.” 

Jos en Jef geven aan dat MVV 
op zoek is naar versterking 
binnen het steward korps: 

“We hebben een tekort aan 
stewards. Mede door corona 
en de maatregelen erom 
heen is afgelopen tijd ons 
aantal geslonken. We worden 
wel uitgeholpen vanuit an-
dere instanties, maar dat kost 
MVV uiteraard alleen maar 
extra geld.” 

Graag zien beiden dan ook 
dat zich nieuwe mensen aan-
melden: 

“Je krijgt een mooie KNVB/UEFA gecertifi-
ceerde opleiding tot steward. Je leert een AED 
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te bedienen en krijgt je BHV diploma. Zaken 
waaraan je privé uiteraard ook voordeel hebt. 
Ook krijg je een kleine vergoeding. Feitelijk ben 
je de gastheer voor de toeschouwers, je bent 
de vraagbaak en ondersteunt daar waar nodig. 
Je bent tijdens de wedstrijden het gezicht van 
MVV. Maar vooral het familiegevoel maakt 
onze hobby, want dat is het feitelijk, uniek!” 

Jos en Jef; twee boegbeelden die garant staan 
voor de veiligheid van onze toeschouwers.  

Waarvoor Unne Groete Merci! 

Als door dit artikel je interesse gewekt is om 
aan de slag te willen gaan als steward bij MVV; 
neem gerust eens contact op met info@mvv.nl.

« Afscheid	Bestuursleden	Vereniging	MVV

Op zaterdag 9 mei 2022 heeft het bestuur van 
de Vereniging MVV afscheid genomen van drie 
bestuursleden. 

Eric Weijenberg:  

Hij trad aan als bestuurslid in 2015. Hij zou 
maar tijdelijk blijven want hij was ingevallen 
voor Odin Wijnhoven en hij was ook nog eens 
voorzitter van “Veer zien MVV”. Na een ge-
sprek met de selectiecommissie, aangezien hij 
een dubbelfunctie had, werd hij voorgedragen 
aan de Ledenraad. Daar is hij gebleven tot 
2021. Hoezo tijdelijk. Eric heeft een lange loop-
baan gehad bij MVV. Hij was kritisch positief en 
als hij ergens voor ging, dan ging hij er ook voor 
de volle 100% voor. Na 6 jaar was het tijd om 
plaats te maken voor andere mensen met 
nieuwe ideeën.  

Jeroen Wijckmans: 

Jeroen trad aan als bestuurlid in 2014. Hij werd 
secretaris, maar was ook degene die vele maat-
schappelijke projecten op poten zette en 
vooral ook uitvoerde. Wat hij leverde was kwa-
liteit. Hij zag overal wel iets in, zoals bijvoor-
beeld de verkoop van het gras van de Geusselt, 
toen MVV overschakelde naar kunstgras. Hij re-
gelde en organiseerde het hele traject. Het 
heeft uiteindelijk het mooie bedrag van 10.000 
euro opgeleverd voor MVV. De steekspade 
waarmee het gras werd uitgestoken werd deze 
avond overgedragen aan de nieuwe secretaris. 
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Elk bestuurslid kreeg van hem nog een stukje 
gras met certificaat. 

Dave van Bogaert:  

Dave begon zijn bestuurslidmaatschap in 2017. 
Hij werkte in een organisatie waarin hij veel 
met vrijwilligers werkte. Dat deed hij met ge-
voel, net zoals zijn werk in het bestuur. Dave 

was de kartrekker van het project cultuur wat 
afgesproken was binnen de Ledenraad. Daarin 
heeft hij door de gehele organisatie van MVV-
events georganiseerd, van directie tot vrijwilli-
ger, van kantoorpersoneel tot spelers en trai-
ners. Dave werkte altijd vanuit een passie en 
die passie was net zoals toen hij speler was van 
MVV. Iemand die speelde vanuit zijn gevoel. 

Op deze avond werden de drie personen in het 
zonnetje gezet door het bestuur. Ze kregen alle 
drie een bord uitgereikt met het logo van de 
Vereniging MVV hierin gegraveerd, alsmede 
hun eigen naam en het tijdsbestek van hun be-
stuurslidmaatschap. Het was voor eenieder 
een leuke en gezellige afsluiting.

 


