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Beste leden van onze vereniging en vrienden van MVV,
Het seizoen is voorbij en we kunnen, ondanks alle tegenslag trots zijn op ons team , maar ook op ons
allemaal. Onze organisatie wordt steeds professioneler en we hebben een prachtig seizoen achter de
rug. Na het failliet van Veendam is een discussie ontstaan over de opzet van de Eerste Divisie. Zoals
het er nu uitziet worden drie beloften teams toegevoegd, te weten Jong Ajax, Jong FC Twente en
Jong PSV en een amateurclub, namelijk de kampioen van de topklasse van de zondagamateurs
Achilles ’29 uit Groesbeek. Al met al prima toch, dan kunnen we 19 thuiswedstrijden tegemoet zien.
Nu, begin juni, is de nieuwe begroting van MVV Maastricht besproken in de Ledenraad en vastgesteld.
Dit betekent dat Maurice Vranken nu alle details kan invullen en het geheel zal indienen bij de KNVB.
We hebben wel gezien dat de begroting lager is dan het afgelopen seizoen. Door een aantal
tegenvallers (o.a. minder wedstrijdinkomsten en tegenvallers in de events en acties die we uitvoeren).
We eindigen met een tekort dat we natuurlijk weer moeten inhalen in de komende seizoenen. Dit zal
leiden tot een pas op de plaats qua ambitie. Echter de doelstellingen voor 2018, uit onze visie blijven
van kracht.
Het Bestuur van de Vereniging MVV is op dit moment weer op sterkte. Odin Wijnhoven is benoemd tot
bestuurslid namens de afdeling Supporters. In de Ledenraad hebben we nog een aantal vacatures.
27 mei is Nico van de Berg toegetreden tot de Ledenraad in de afdeling Overheid. We streven ernaar
dat we bij het begin van het nieuwe seizoen weer compleet zijn.
Onze nieuwe internetsite: www.verenigingmvvmaastricht.nl is al enige tijd in de lucht. Indien jullie
verbeteringen willen aanbrengen of zaken missen, geef dit aan dan kunnen we dit verbeteren.
Vanaf het nieuwe seizoen zullen alle seizoenkaarthouders en sponsoren lid zijn van de vereniging
MVV Maastricht. Hierdoor groeien we naar een grote vereniging (3000 leden). Fantastisch toch!!
We kunnen binnen MVV overal hulp gebruiken. Wil je iets doen, laat het even weten aan onze
secretaresse Marie Elise Geron (marie-elise.geron@live.nl). Ook mooie ideeën voor acties zijn van
harte welkom
We zien uit naar een mooi nieuw seizoen. Ik wens jullie allen een mooie en vooral warme vakantie na
alle nat en kou. Tot binnenkort.
Namens de Ledenraad,
Frans Erens, voorzitter Vereniging MVV - Maastricht



NICK KUIPERS
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Nick Kuipers tekent contract voor drie jaar
Is Nick Kuipers (20) de gedroomde 'laatste man' van het MVV Maastricht in de toekomst? Het lijkt er
wel op, omdat de Maastrichtse rechter verdediger onlangs zijn contract bij MVV Maastricht met drie
jaar verlengde. Hij is cool en teert absoluut niet op zijn eerste doelpunt voor MVV uit tegen Veendam.
Hij kijkt naar de toekomst. En MVV Maastricht met hem.
"Ik zal mijn uiterste best blijven doen om goed te spelen", zegt Kuipers. Hij speelde zijn eerste
wedstrijd in de hoofdmacht van MVV Maastricht thuis tegen Volendam (2-2). “Het was op 13
augustus", herinnert hij zich. Vóór de wedstrijd stond ik in de catacomben te shaken van opwinding. Ik
was 17 jaar.” ‘nne jong oet Mestreech. In de hoofdmacht van MVV."
De 20-jarige Maastrichtenaar studeerde Sportdienstverlening en Veiligheid aan het Porta Mosana
College en kon een cursus aan het Cios in Sittard niet afronden omdat hij een contract bij MVV
tekende. De MVV-aanhang verwacht veel van de ambitieuze Maastrichtenaar. Kuipers zal deze
verwachtingen niet beschamen

 NIEUW BESTUURSLID VERENIGING MVV STELT ZICH VOOR
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Mijn naam is Odin Wijnhoven en ik ben sinds de
afgelopen ledenraadvergadering toegetreden tot het
bestuur van de vereniging MVV Maastricht
Ik heb inmiddels de leeftijd van 35 jaar bereikt.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als redacteur/
verslaggever bij de nieuwsredactie van TV Maastricht.
Mijn wieg stond in Oud- Caberg en na een aantal
omzwervingen door Maastricht woon ik samen met
mijn vriendin Rachèl en zoon Olivier van 7 jaar in Belfort.
Buiten mijn passie voor MVV heb ik als hobby’s
squash, vastelaovend, reizen, uitgaan en wandelen
met onze hond.
Het MVV virus liep ik zo’n 23 jaar geleden op, toen ik
met vrienden van de middelbare school de
thuiswedstrijd van MVV tegen FC Twente bezocht
(winst MVV 2-1). MVV eindigde dat seizoen op de
de
15 plaats in de eredivisie.
Ondanks de lage klassering in dat seizoen en de latere
degradaties naar de eerste divisie (gelukkig ook
promotie) raakte ik in de ban van de club. Met name
de vriendschappelijke sfeer en passie van de
supporters op de tribunes sprak mij aan.
Sinds ongeveer 20 jaar heb ik samen met mijn broer
en zo’n 5 vrienden een seizoenskaart. Voor ons staan
de thuiswedstrijden in het teken van een gezellig
avondje uit, met hopelijk een leuke pot voetbal en
een gunstig resultaat voor MVV.
De wankele financiële positie in de laatste 10 jaar en
het bijna faillissement in 2010 zagen wij met lede ogen
aan. Dit mag en kan niet in Maastricht! Dat was een
veel gehoorde kreet in de stad en op de tribunes. Voor
mij was het reden om te kijken hoe ik actief een bijdrage
zou kunnen leveren in het behoud en de groei van MVV. Dolgelukkig was ik toen de initiatiefgroep
MVV redde. Daarom zei ik zonder twijfel “ja”, toen mij gevraagd werd om zitting te nemen in de (nog
op te richten) ledenraad namens de fractie supporters.
Inmiddels doe ik dat sinds de installatie van de ledenraad in juni 2011. De fractie supporters, met Alain
Reiters, Eric Weijenberg, Funs Pijpers en Ronald Verheij is nu compleet en ik mag de fractie
vertegenwoordigen in het verenigingsbestuur. Ik hoop hierin een substantiële bijdrage te kunnen
leveren voor de ontwikkeling van onze gezamenlijke passie, namelijk MVV MAASTRICHT
Odin Wijnhoven

 AANKONDIGING
Op donderdagavond 24 oktober 2013 vind de jaarlijkse ledenavond weer plaats. Deze avond is
voor alle leden van de vereniging MVV MAASTRICHT. Na de zomervakantie volgt hier meer
nieuws over.

 DRIE JAAR MET PLEZIER GEWERKT
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René Trost. Volledig geaccepteerd door chauvinistisch Maastricht. Trainer pur sang. Tijdens de
trainingen soms keihard voor zijn spelers, maar gevoelig voor een speler die eens minder goed in zijn
vel zit. Zag dat ook in één oogopslag. Spelers vertellen dat ze werden gebeld door Trost als ze minder
hadden gepresteerd. "Is er iets aan de hand", vroeg Trost dan. Volkomen nieuw voor de spelers.
Het driejarige verblijf van René Trost bij MVV is een aaneenschakeling van hoogtepunten en een
enkel peilloos dieptepunt dat overigens buiten zijn schuld plaatsvond. We memoreren de negen
punten aftrek nadat Veendam en AGOVV Apeldoorn wegens financiële crises uit de competitie
werden gehaald. MVV werd de meest benadeelde ploeg in de Jupiler League.
Absoluut hoogtepunt was het periodekampioenschap op 5 oktober 2012. Maar ook de Bronzen Stier
die Trost op 20 februari 2011 als beste trainer van de derde periode kreeg uitgereikt. Een prestatie die
hij een jaar later, op 19 oktober 2012, herhaalde. In datzelfde jaar werd hij met MVV, zoals hij het zelf
noemde, ‘Herbstmeister’. En natuurlijk een plek in de nacompetitie.
René Trost kijkt tevreden terug op zijn MVV-periode maar ziet één minpuntje. “De jongens hebben top
gepresteerd”. Ik had op zijn minst een van de bestuursleden in de kleedkamer of op het trainingsveld
verwacht om een schouderklopje uit te delen. Even een praatje. De spelers feliciteren met hun
behaalde successen. Een complimentje, een:“ proficiat jongens”. Je waardering laten blijken. Niets
van dat alles. Dat valt mij tegen. Omdat ik weet hoeveel een schouderklopje kan betekenen. Maar…
sans rancune, hoor. Ik sta hier niet voor je als een gefrustreerde trainer. Integendeel. Ik ben bij
MVV een grote ervaring rijker geworden. Ik heb hier drie jaar met veel plezier gewerkt.”
Trost solliciteerde wel al bij enkele clubs. Zoals bij FC Groningen. “Maar die waren al voorzien”, zegt
hij laconiek.
Het ga je goed, René. Bedankt voor 3 mooie jaren in Maastricht.



VERSLAG LEDENRAAD JUNI 2013

5

Tijdens de ledenraad vergadering is de voordracht voor benoeming als bestuurslid van de Vereniging
MVV van Odin Wijnhoven, namens de afdeling supporters vastgesteld. Het bestuur is daardoor weer
compleet en bestaat uit 7 leden.
Door de benoeming van Luc Winants tot burgemeester van Brunssum, is het niet mogelijk dat hij de
opdracht, tot het samenwerken van de geledingen van de supporters, afrondt. Hij heeft de opdracht
helaas terug gegeven aan het bestuur.
Ron Elsen, technisch manager, heeft uitleg gegeven over de stand van zaken van de nieuwe trainer.
Op dit moment is het wachten op de arbitragezaak bij de KNVB. MVV huldigt het standpunt geen
verdere uitspraken te doen, zolang geen duidelijkheid is.
Nadat de begroting van de Vereniging MVV is vastgesteld door de ledenraad voor het nieuwe seizoen,
is de begroting van de BVO MVV voor het seizoen 2013-2014 besproken.
Paul Rinckens startte met een terugblik over het afgelopen seizoen. Een fantastisch begin en daarna
een sterke terugval. Iedereen, van stafbureau tot de technische staf heeft een grote prestatie geleverd
met de behaalde resultaten, zowel op als buiten het veld.
Daarna gaf Maurice Vranken, penningmeester van de BVO MVV, een nadere uitleg over de begroting
2013-2014. De begroting is lager dan die van afgelopen jaar. De belangrijkste redenen daarvoor zijn
dat de inkomsten van sponsoren te hoog waren ingeschat en dat de inkomsten van food en beverage
lager waren. Aangezien de verwachting is dat we het lopende boekjaar niet met verlies afsluiten,
zullen we rekening moeten houden met een tekort dat ook weggewerkt dient te worden.
De bezuinigingen worden behaald op de personele kosten, door het terugbrengen van het aantal
contractspelers van 21 naar 16 en door nog zuiniger om te gaan met de inkomsten.
De ledenraad heeft de begroting van de BVO voor 2013-2014 unaniem vastgesteld.
Nico van de Berg is vervolgens van harte welkom geheten in de Ledenraad als nieuw lid van de
afdeling overheid.
Tijdens de vergadering werd duidelijk dat de Jupiler League uitgebreid gaat worden naar 20 clubs en
dat het merendeel van de geënquêteerden over de speeldag aangegeven heeft de vrijdagavond te
willen behouden als speelavond.
Met dank aan de aanwezige bestuursleden van de BVO MVV, de leden van de Ledenraad, sloot
Frans Erens, voorzitter van de Vereniging MVV, deze avond af.
Rob Beaumont, secretaris Vereniging MVV

Vergadering van de
ledenraad
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Oud-MVV'er Reginald Thal is managing director van Koninklijke Sphinx Maastricht en verantwoordelijk
voor sales, after sales en trade marketing van de merken Sphinx en Koralle. Zijn bedrijf sponsort het
initiatief van MVV, Maastricht United, omdat het idee hem aanspreekt.
Hij praat zoals hij leeft, snel, vaak van onderwerp veranderend, maar altijd to the point. Hij is een
fervent tegenstander van een eventueel FC Limburg en zegt over ”Maastricht United”: Een fantastisch
initiatief. En, uiterst belangrijk voor het voetbalniveau van de jeugd in onze regio. Maar niet alleen voor
de jeugd, ook MVV Maastricht zal in de toekomst profijt hebben van talenten die dit initiatief
ongetwijfeld zal voortbrengen. Ook het maatschappelijke karakter van dit plan spreekt mij aan. Ik heb
als oud-MVV’er dan ook niet lang hoeven nadenken toen mij werd gevraagd of Sphinx wilde
sponsoren. Sterker nog, ik zou mijn ervaringen op het gebied van het voetbal bij MVV Maastricht
graag aan de achttien deelnemende clubs aan Maastricht United willen uitdragen.

Reginald Thal vindt dat jonge voetballers, bij welke amateurclub dan ook, in de regio door het initiatief
van MVV Maastricht een kans krijgen zich te ontwikkelen. Iedereen krijgt de kans zich te ontplooien.
Neen, niet alleen op voetbalgebied. De deelnemertjes krijgen ook de kans zich op sportief en
maatschappelijk gebied te ontwikkelen. Tijdens deze trainingen wordt hun voetbalkennis, discipline en
normen en waarden bijgebracht. Als een enkeling doorstroomt naar het eerste van MVV is de cirkel
rond.
Hoe lovend Reginald Thal over Maastricht United ook is, jammer vindt hij de volkomen afwezige
inbreng van de gemeente Maastricht. Kijk maar eens naar het trainingscomplex van MVV. Dat gebouw
is een regelrechte aanfluiting voor de club maar ook voor de gemeente MaastrichtT. Het is bijna
schandalig zoals dat erbij ligt. Het complex zou een visitekaartje van de club en Maastricht moeten
zijn. MVV Maastricht en de gemeente Maastricht onwaardig.
Binnen niet al te lange tijd zullen, naast de reeds deelnemende MVV-spelers, ook oudgedienden als
Reginald Thal en Maurice Hofman een van de trainingen van Maastricht United gaan leiden.
Wij doen dat omdat wij Maastricht United een fantastisch initiatief vinden. Dit plan kan uitgroeien tot
iets héél moois.

 PERSBERICHT MVV MAASTRICHT
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MVV Maastricht bereikt principe akkoord met Marco Ospitalieri
MVV Maastricht heeft met Marco Ospitalieri een principe akkoord bereikt over een tweejarig contract.
De 21-jarige linkspoot, die zowel op het middenveld als in de verdediging uit de voeten kan, komt uit
de jeugdopleiding van PSV en werd vorig seizoen verhuurd aan FC Eindhoven. Hij maakte zijn debuut
in het betaalde voetbal op10 augustus 2012 tegen MVV Maastricht.
De jonge Belg, met Italiaanse roots, blikt met veel plezier vooruit op het nieuwe seizoen: “Ik heb onwijs
veel zin om bij MVV Maastricht te spelen. Voor mij betekent dit een mooie stap hogerop. Komend
seizoen ga ik keihard mijn best doen voor een basisplaats en hoop samen met het team mee te
strijden in de top van de Jupiler League.”
Manager Voetbalzaken Ron Elsen: “Wij zijn blij dat we Ospitalieri mogen toevoegen aan ons team. Hij
is een jonge, veelzijdige speler, die op meerdere plekken inzetbaar is.”

 FUNDRAISING GALA DINER
Zondag 2 juni jl. vond het eerste MVV Maastricht fundraising dinner plaats op Chateau Neercanne.
Het dinner bracht maar liefst € 40.000,00 op. Deze opbrengst zal ten goede komen aan het thema
Scoren met Gezondheid.
Scoren met Gezondheid is vanaf komend seizoen het leidende maatschappelijke thema binnen onze
vereniging. De club wil namelijk actief bijdragen aan de ontwikkeling van een gezonde leefstijl van
onze jeugd. Dat is hard nodig zoals directeur prof. dr. Annemie Schols van Nutrim, het
voedingsinstituut van Maastricht University, ons tijdens het dinner nog eens duidelijk heeft gemaakt.
Onze maatschappelijke projecten in het kader van Basic United en de relatie met 19
amateurvoetbalverenigingen onder de noemer Maastricht United vormen hiervoor een
uitstekende basis.
Maar ook het MVV Maastricht shirt zal komend seizoen het belang van een gezonde leefstijl ten volle
uitdragen.

Het dinner begon met een spectaculaire flashmob door 100 kids van Maastricht United in de tuin van
Chateau Neercanne. Dit was het sein voor het begin van een heerlijke middag. Naast honderdvijftig
relaties van MVV Maastricht waren ook burgemeester Onno Hoes en Albert Verlinde aanwezig.

De feestvreugde werd vergroot tijdens een veiling van 12 unieke stukken onder de hamer van
veilingmeester Ramona Batta. Flinke bedragen werden geboden op onder andere een gesigneerde
hockeybal van Maartje Paumen, een figurantenrol in Flikken Maastricht, een unieke culinaire beleving
op Chateau Neercanne en shirts van verschillende Eredivisie en Eerste divisie clubs waar net als bij
MVV Maastricht een Playing for Success leercentrum gevestigd is.

Ten slotte overhandigde voormalig ENCI directeur en Verenigingsvoorzitter Frans Erens, MVV
Maastricht bestuurslid Maurice Olivers een cheque van € 4.500.00. Dit bedrag is ter gelegenheid van
zijn afscheid bij ENCI bij elkaar gebracht voor de Maastrichtse voetbalschool, Maastricht United.
Het bedrag werd door de aanwezigen, die toch al in de veilingmood waren, spontaan nog eens met
€ 1000.00 verhoogd. Dit dinner zou zomaar een blijvertje kunnen worden, mede dankzij de inzet van
Herma Westenberg, Suze Thomma, Peter Harkema en al die anderen die vrijwillig hun schouders
onder dit initiatief hebben gezet.
Maurice Olivers

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

