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!Voorwoord&van&de&Voorzitter
Op! het! moment! dat! ik! dit! schrijf!
zit! de! competitie! er! al! een! tijdje!
op,! is! het! WK! in! aantocht! en! kij8
ken! we! uit! naar! de! volgende! jaar!
editie!van!de!Jupiler!league.!

Wat! betreft! de! Vereniging! kunnen!
we! nu! aangeven! dat! de! ledenraad!
bijna! helemaal! compleet! is.! Alle!
afdelingen! zijn! bemensd,! de! vaca8
tures! zijn! bijna! helemaal! ingevuld.!
Echter! de! Vereniging! treedt! te!
weinig! naar! buiten! en! dat! is! jam8
mer.! Uiteindelijk! zijn! we! als! Ver8
eniging! hét! orgaan! dat! de! ziel! van!
MVV! bewaakt! en! beleidsnotities,!
begrotingen!en!jaarrekeningen!van!
de!BVO!vaststelt!of!afkeurt.!

We! hebben! een! bewogen! jaar!
achter!de!rug.!Met!man!en!macht!
zijn! we! in! de! weer! geweest! om!
het! tekort! van! het! seizoen! 20128
2013! aan! te! pakken.! Dat! heeft!
wel! resultaat! gehad,! maar! niet!
genoeg.!Dat!betekent!dat!we!de!buikriem!nog!
steviger! zullen! aantrekken! voor! het! nieuwe!
seizoen.!Niet!leuk,!maar!het!is!niet!anders.!!

Komend!jaar!moeten!we!echt!aan!de!slag!om!
onze! Vereniging! meer! smoel! te! geven.! Dat!
gaat! beginnen! door! de! seizoenkaarthouders!
aan!te!schrijven!en!hen!actief!in!te!gaan!delen!
in!een!van!de!afdelingen.!Daarnaast!kunnen!zij!
tevens!in!het!bezit!komen!van!het!speldje!van!

Het! hoeft! trouwens! geen! probleem! te! zijn.!
Dordrecht! gaat! naar! de! eredivisie! en! had! een!
spelersbudget!dat!lager!was!dan!MVV.!
!
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!
de!Vereniging!door!het!betalen!van!een!kleine!
bijdrage.!Begin!september!organiseren!we!een!
avond! voor! alle! leden! van! de! Vereniging.! De!
aankondiging!zal!half!augustus!in!de!bus!vallen!
bij!de!leden.!Maar!ook!door!meer!naar!buiten!
te!treden!met!publicaties!en!bij!evenementen.!
MVV! heeft! nog! veel! te! doen,! de! Vereniging!
dus!ook!!

Jaargang&2013@2014,&Editie&5&

Iedereen! een! hele! fijne! vakantie! gewenst! en!
tot!het!nieuwe!seizoen!in!de!Geusselt.!U!bent!
er! toch! ook! iedereen! thuiswedstrijd????! En!
een! tip:! neem! ieder! keer! een! betalende!
vriend(in),! familielid! mee,! steun! je! tevens!
MVV.

!
!
Rob$Beaumont,$voorzitter$a.i.$Vereniging$MVV$
$

!!Paul&Denis&heeft&aan&ideeën&geen&gebrek!
Hij! heet! Paul! Denis! (spreek! uit! Denie),! is! 40!
jaar,! is! geboren! in! Banholt,! directeur! van! het!
Marketing!en!Communicatie!Bureau!Morres!&!
Company!en!onlangs!benoemd!tot!bestuurslid!
Commerciële! Zaken! van! MVV.! Een! man! die!
borrelt!van!de!ideeën!die!hij!ook!achter!elkaar!
aan!de!toehoorders!voorlegt.!Geen!enkel!plan!
is!voor!de!onderste!bureaulade!bestemd.!Elke!
inval! snijdt! hout! zodat! de! aandachtige! toe8
hoorder,! die! moeite! heeft! hem! bij! te! benen,!
het! liefst! zo! snel! mogelijk! aan! de! slag! wil.!
Kortom:! iemand! die! anderen,! die! nog! aarze8
len,!als!niemand!anders!kan!enthousiasmeren.!
Paul! Denis! volgt! per! 1! juli! Rino! Soeters! op.!
Soeters! blijft! overigens! betrokken! bij! MVV! en!
is! aanspreekpunt! voor! een! aantal! sponsoren!
en!‘Veer!Zien!MVV’.!

Paul!Denis,!nieuw!bestuurslid!belast!met!
Commerciële!Zaken.!

Voorzitter!Paul!Rinkens!over!Paul!Denis:!“Hij!is!
een! waardig! opvolger! van! Rino! Soeters.! We!
zijn! overtuigd! van! zijn! kwaliteiten! en! kennis!
die! perfect! aansluiten! bij! deze! bestuursfunc8
tie.! Welkom! bij! de! club,! Paul.! En,! Rino,! be8
dankt! voor! je! goede! bestuurlijk! inzet! van! de!
afgelopen!jaren.’!

!
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! Stephan&Smeekes:&nieuwe&layoutman&Nieuwsbrief!
Even!voorstellen:!!dr.!Stephan!
sche! methoden! om! economi8
Smeekes,! 31! jaar,! onderzoe8
sche! tijdreeksen! mee! te! analy8
ker! en! docent! econometrie!
seren.! Wij! zullen! u! echter! niet!
aan! de! School! of! Business!
verder! vermoeien! met! de! ui8
and! Economics,! Universiteit!
terst! ingewikkelde! inhoud! van!
Maastricht.! Smeekes! heeft!
deze!studie.!
zich! bereid! verklaard! de!
Voor! de! redactie! van! de!
nieuwsbrief! digitaal! te! gaan!
Nieuwsbrief! is! zijn! entree! be8
layouten.! Na! het! gymnasium!
langrijk!nieuws.!Smeekes!is!van8
ging! Smeekes! econometrie!
af! zijn! geboorte! wegens! een!
studeren! in! Maastricht! en!
spierziekte! aan! een! rolstoel!
promoveerde! in! 2009.! Zijn!
gebonden.! Dat! weerhoudt! hem!
proefschrift,! waarvoor! hij! in!
Stephan!Smeekes,!nieuw!redactie<
niet! als! fervent! MVV8fan! al! 20!
2012! de! Christiaan! Huygens!
lid!Nieuwsbrief!
jaar! elke! thuiswedstrijd! van!
wetenschapsprijs!
ontving,!
‘zijn’!MVV!bij!te!wonen.!Welkom!op!de!redac8
luidde:! ‘Bootstrapping! nonstationary! time!
tie,!heer!Smeekes.!
series’.! Hierin! ontwikkelde! hij! nieuwe! statisti8

! MVV&Maastricht&oefent&tegen&sc&Heerenveen&en&Willem&II&
In! de! voorbereiding! op! het! nieuwe! seizoen,!
dat! voor! MVV! Maastricht! zal! starten! met! de!
eerste! training! op! vrijdag! 27! juni! (10.00! uur),!
treft! de! Maastrichtse! club! twee! Eredivisie8
clubs.!Op!vrijdag!18!juli!reist!de!ploeg!af!naar!
Noordwolde!voor!een!ontmoeting!met!sc!Hee8
renveen.! Een! week! later,! op! vrijdag! 25! juli,!
treft! MVV! Maastricht! op! het! complex! van! vv!
Eijsden!promovendus!Willem!II.!

Overzicht&oefenprogramma&

Alvorens! de! Maastrichtenaren! het! opnemen!
tegen! deze! Eredivisieclub,! zal! MVV! de! Maas8
tricht!United!partnerclubs!vv!Bunde!en!RKHSV!
treffen! op! de! accommodaties! van! de! betref8
fende%clubs.%Op%dinsdag%8%juli%zijn%de%talenten%
van$Schalke$’04$(Onder$23)$de$sparringpartner.$
De# jonge# “Königsblauen”# werden# afgelopen#
seizoen!6e!in!de!Regionalliga!West!(4e!niveau!
in!Duitsland).!
In! het! oefenprogramma! zullen! nog! twee! oe8
fenwedstrijden! worden! ingepland.! Hou! voor!
het! actuele! oefenprogramma! www.mvv.nl! in!
de!gaten.!

2786!! Eerste!training!(10.00!uur)!
187!!

vv!Bunde!–!MVV!Maastricht!!
(19.00!uur,!acc.!vv!Bunde,!Bunde)!

487!!

RKHSV!–!MVV!Maastricht!!
(19.00!uur,!acc.!RKHSV,!Maastricht)!

887!!
!

MVV!Maastricht!–!Schalke!’04!U23!!
(18.30!uur,!acc.!n.t.b.)!!

1287!! Oefenwedstrijd!n.t.b.!
1887!! SC!Heerenveen!–!MVV!Maastricht!
(19.00!uur,!Sportpark!Spokedam,!
Noordwolde)!
2587!! MVV!Maastricht!–!Willem!II!!
(19.00!uur,!acc.!vv!Eijsden)!!
188!!

Oefenwedstrijd!n.t.b.!

888!!

Start!competitie!Jupiler!League!
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! MVV<selectie&ontspant&op&Mallorca
De!volledige!MVV8selectie!is!een!week!te!gast!
geweest! in! Mallorca.! Fred! Rompelberg! (e8
mail:! fredrompelberg@planet.nl,! of! inlichtin8
gen!via!www.fredrompelberg.com,!‘Fietsen!op!
Mallorca’)! en! zijn! vrouw! Tiny! hebben! de! spe8
lers!een!week!lang!in!de!watten!gelegd.!Rom8
pelberg! ontving! door! de! jaren! heen! veel! be8

kende! en! wereldberoemde! persoonlijkheden!
in! Mallorca.! En! nu! dus! de! volledige! selectie!
van! MVV.! Rompelberg! is! bekend! door! zijn!
record!van!268!kilometer!per!uur!(op!de!fiets)!
achter! een! gangmaker! en! is! tevens! een! ver8
stokte!MVV8fan.!
!

!
Op!de!foto:!Nathan!Rutjes,!Sjoerd!Winkens,!Nick!Kuipers,!Bryan!Smeets,!Gianluca!Maria,!Michael!la!
Rosa,!Sven!Braken,!Thijs!de!Boevere,!Yannick!Derix,!Mark!Velmate,!Danny!Schreurs,!Marco!Ospitalieri,!
Kjell!Knops,!Tom!van!Hyfte,!Antonio!Stankov.!In!het!midden!Fred!Rompelberg!en!zijn!vrouw!Tiny.!
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! Verslag&ledenraadvergadering&mei&2014
Tijdens!de!ledenraad!vergadering!is!Leon!Par8
touns!benoemd!als!lid!van!de!Ledenraad!voor!
de! afdeling! Maatschappelijke! Oriëntatie.! De!
vacature! binnen! de! afdeling! oud8voetballers,!
incl.!de!bestuursplaats!is!nog!steeds!niet!inge8
vuld.!!
Twee!nieuwe!bestuursleden!van!de!BVO!heb8
ben! zich! voorgesteld,! t.w.! Jef! Thoma,! pen8
ningmeester! en! Paul! Denis,! bestuurslid! Com8
merciële!zaken.!
Nadat!de!begroting!van!de!Vereniging!MVV!is!
vastgesteld! door! de! ledenraad! voor! het! nieu8
we! seizoen,! is! de! begroting! van! de! BVO! MVV!
voor! het! seizoen! 201482015! besproken.! Jef!
Thoma,! de! nieuwe! penningmeester! van! de!
BVO! MVV! gaf! een! nadere! uitleg! over! de! be8
groting! 201482015.! De! begroting! is! fors! lager!
dan! die! van! afgelopen! jaar! en! raakt! iedereen!

binnen!MVV,!dit!is!o.a.!te!wijten!aan!de!tegen8
vallende! bezoekers! aantallen! tijdens! de! wed8
strijden.!!
Komend! jaar! is! het! doel,! een! goed! financieel!
fundament! te! bouwen! en! zo! uit! de! negatieve!
flow! te! komen.! Het! is! absoluut! noodzakelijk!
gezonde!balansverhoudingen!te!krijgen!om!zo!
de!continuïteit!van!de!club!te!waarborgen.!De!
bezuinigingen! worden! o.a.! behaald! op! perso8
nele! kosten,! door! het! terugbrengen! van! het!
aantal! medewerkers! op! kantoor! en! door! nog!
zuiniger! om! te! gaan! met! de! inkomsten.! De!
ledenraad!heeft!de!begroting!van!de!BVO!voor!
201482015!unaniem!vastgesteld.!!
Met! dank! aan! de! aanwezige! bestuursleden!
van!de!BVO!MVV,!de!leden!van!de!Ledenraad,!
sloot! Rob! Beaumont,! voorzitter! a.i.! van! de!
Vereniging!MVV,!deze!avond!af.!&

!
Wij$ danken$ MVV$ fotopartner$ PubliciteitVisie.nl$ voor$ het$ beschikbaar$ stellen$ van$ foto’s$ in$ deze$
nieuwsbrief.$
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