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Profielschets Lid  Ledenraad Vereniging MVV Maastricht 
voor de afdeling non profit 

 
 
Van leden van de ledenraad wordt verwacht dat zij vanuit een MVV-hart een actieve 
instelling hebben en bereid zijn naar vermogen en kwaliteiten bij te dragen in het 
verrichten van werkzaamheden in en rond Vereniging en de club en de 
vergaderingen van de ledenraad actief en structureel bijwonen. 
 
Criteria voor de kandidaat: 

 Is of wordt  lid van de Vereniging MVV Maastricht, 

 beschikt over goede communicatieve vaardigheden in taal en geschrift,  

 heeft gevoel voor verhoudingen binnen de diverse groeperingen van MVV, 

 beschikt over een constructieve grondhouding, 

 kan de noodzakelijke vertrouwelijkheid betrachten, 

 woont de vergaderingen van de Ledenraad van de Vereniging bij, 

 neemt in voorkomende gevallen deel aan werkgroepen binnen de Ledenraad,  

 is beroepsmatig of als vrijwilliger verbonden (geweest) aan een non-profit 

instelling of is daarmee verwant. 

De Vereniging MVV staat een zo groot mogelijke diversiteit voor in de samenstelling 

van de Ledenraad ten aanzien van  sekse, leeftijd, opleidingsniveau, 

sociaaleconomische status en etnisch-culturele achtergrond. 

  



 

Profielschets Lid  Ledenraad Vereniging MVV Maastricht 
voor de afdeling (oud)- spelers / werknemers / vrijwilliger 

 
 
Van leden van de ledenraad wordt verwacht dat zij vanuit een MVV-hart een actieve 
instelling hebben en bereid zijn naar vermogen en kwaliteiten bij te dragen in het 
verrichten van werkzaamheden in en rond Vereniging en de club en de 
vergaderingen van de ledenraad actief en structureel bijwonen. 
 
Criteria voor de kandidaat: 

 is of wordt lid van de Vereniging MVV Maastricht, 

 beschikt over goede communicatieve vaardigheden in taal en geschrift,  

 heeft gevoel voor verhoudingen binnen de diverse groeperingen van MVV, 

 beschikt over een constructieve grondhouding, 

 kan de noodzakelijke vertrouwelijkheid betrachten, 

 woont de vergaderingen van de Ledenraad van de Vereniging bij, 

 neemt in voorkomende gevallen deel aan werkgroepen binnen de Ledenraad,  

 is of was als speler of werknemer of is als vrijwilliger verbonden aan de bvo 

MVV Maastricht.  

De Vereniging MVV staat een zo groot mogelijke diversiteit voor in de samenstelling 

van de Ledenraad ten aanzien van  sekse, leeftijd, opleidingsniveau, 

sociaaleconomische status en  etnisch-culturele achtergrond.  



 

Profielschets Lid  Ledenraad Vereniging MVV Maastricht 
voor de afdeling maatschappelijk  

 
 
Van leden van de ledenraad wordt verwacht dat zij vanuit een MVV-hart een actieve 
instelling hebben en bereid zijn naar vermogen en kwaliteiten bij te dragen in het 
verrichten van werkzaamheden in en rond Vereniging en de club en de 
vergaderingen van de ledenraad actief en structureel bijwonen. 
 
Criteria voor de kandidaat: 

 is of wordt lid van de Vereniging MVV Maastricht, 

 beschikt over goede communicatieve vaardigheden in taal en geschrift,  

 heeft gevoel voor verhoudingen binnen de diverse groeperingen van MVV, 

 beschikt over een constructieve grondhouding, 

 kan de noodzakelijke vertrouwelijkheid betrachten, 

 woont de vergaderingen van de Ledenraad van de Vereniging bij, 

 neemt in voorkomende gevallen deel aan werkgroepen binnen de Ledenraad,  

 is actief betrokken bij het initiëren of uitvoeren van projecten of programma’s 

met een maatschappelijke doelstelling of heeft daar een concrete affiniteit 

mee. 

De Vereniging MVV staat een zo groot mogelijke diversiteit voor in de samenstelling 

van de Ledenraad ten aanzien van  sekse, leeftijd, opleidingsniveau, 

sociaaleconomische status en etnisch-culturele achtergrond.  



 

Profielschets Lid  Ledenraad Vereniging MVV Maastricht 
voor de afdeling profit 

 
 
Van leden van de ledenraad wordt verwacht dat zij vanuit een MVV-hart een actieve 
instelling hebben en bereid zijn naar vermogen en kwaliteiten bij te dragen in het 
verrichten van werkzaamheden in en rond Vereniging en de club en de 
vergaderingen van de ledenraad actief en structureel bijwonen. 
 
Criteria voor de kandidaat: 

 is of wordt lid van de Vereniging MVV Maastricht, 

 beschikt over goede communicatieve vaardigheden in taal en geschrift,  

 heeft gevoel voor verhoudingen binnen de diverse groeperingen van MVV, 

 beschikt over een constructieve grondhouding, 

 kan de noodzakelijke vertrouwelijkheid betrachten, 

 woont de vergaderingen van de Ledenraad van de Vereniging bij, 

 neemt in voorkomende gevallen deel aan werkgroepen binnen de Ledenraad,  

 is beroepsmatig of als vrijwilliger  verbonden (geweest) aan een profit 

instelling of is daarmee verwant.   

De Vereniging MVV staat een zo groot mogelijke diversiteit voor in de samenstelling 

van de Ledenraad ten aanzien van  sekse, leeftijd, opleidingsniveau, 

sociaaleconomische status en etnisch-culturele achtergrond.  

  



 
Profielschets Lid  Ledenraad Vereniging MVV Maastricht 

voor de afdeling supporters 
 
 
Van leden van de ledenraad wordt verwacht dat zij vanuit een MVV-hart een actieve 
instelling hebben en bereid zijn naar vermogen en kwaliteiten bij te dragen in het 
verrichten van werkzaamheden in en rond Vereniging en de club en de 
vergaderingen van de ledenraad actief en structureel bijwonen. 
 
Criteria voor de kandidaat: 

 is of wordt lid van de Vereniging MVV Maastricht, 

 beschikt over goede communicatieve vaardigheden in taal en geschrift,  

 heeft gevoel voor verhoudingen binnen de diverse groeperingen van MVV, 

 beschikt over een constructieve grondhouding, 

 kan de noodzakelijke vertrouwelijkheid betrachten, 

 woont de vergaderingen van de Ledenraad van de Vereniging bij, 

 neemt in voorkomende gevallen deel aan werkgroepen binnen de Ledenraad,  

 is lid van een van de supportersverenigingen van MVV Maastricht.  

 
De Vereniging MVV staat een zo groot mogelijke diversiteit voor in de samenstelling 
van de Ledenraad ten aanzien van  sekse, leeftijd, opleidingsniveau, 
sociaaleconomische status en etnisch-culturele achtergrond. 
 


