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!Voorwoord&van&de&Voorzitter
Wat! een! heerlijk! seizoen! hebben! we! meege4
maakt.! Met! momenten! van! euforie! (MVV4
Volendam),! momenten! van! vertwijfeling!
(Sparta4MVV),! momenten! van! stress! (halen!
we! de! nacompetitie! wel),! momenten! van!
prachtig! voetbal! (Volendam4uit! nacompetitie)!!
en! momenten! van! complimenten! en! geen!
bloemen!(wedstrijden!tegen!de!Graafschap).!

heid! die! velen! die! ik! gesproken! heb,! overval4
len!heeft.!
MVV!heeft!een!positieve!flow!tewerk!gebracht!
gedurende! de! laatste! maanden.! Daar! mogen!
we! best! trots! op! zijn.! Daarbij! er! ons! ook! re4
kenschap! van! geven! dat! de! jongens! op! het!
veld,!de!technische!staf!en!vele!anderen!daar4
omheen! hiervoor! hun! stinkende! best! gedaan!
hebben.!

Zelfs!de!tv!presentatoren!die!MVV!op!tv!zagen!
spraken!hun!positieve!waardering!uit!voor!het!
spel!van!uzze!jongens.!Ik!kreeg!de!neiging!om!
direct!na!afloop!van!De!Graafschap4MVV!naar!
de! Geusselt! te! rijden! en! alvast! een! nieuwe!
seizoenkaart! te! kopen.! Voorbarig! natuurlijk,!
maar! natuurlijk! wel! een! teken! van! bevlogen4

Namens! ieder! lid! van! de! Vereniging! MVV!
Maastricht,! dank! je! wel! hiervoor.! We! blijven!
ons!dit!seizoen!nog!lang!herinneren.!
Rob&Beaumont,&Voorzitter&Vereniging&MVV&
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! Verslag&ledenraadvergadering&26&mei&2016&
Tijdens! de! ledenraad! vergadering! zijn! Gaston!
Crijns! en! Ron! Benen! benoemd! als! lid! van! de!
Ledenraad! voor! de! afdelingen! Supporters! en!
Sportliefhebbers.!De!vacature!binnen!de!afde4
ling! oud4voetballers,! inclusief! de! bestuurs4
plaats!is!nog!steeds!niet!ingevuld.!
Vervolgens! gaf! Ward! Vleugels,! penningmees4
ter! van! de! BVO! MVV,! een! toelichting! over! de!
begroting! van! de! BVO! MVV! voor! het! seizoen!
201642017.! Conform! economisch! algemeen!
verantwoorde! uitgangspunten! is! bij! het! op4
stellen! van! de! begroting! uitgegaan! van! reële!
uitgangspunten! getypeerd! als! voorzichtig! rea4
listisch.! In! deze! begroting! is! geen! rekening!
gehouden!met!extra!bekergelden!bij!het!beha4
len! van! een! volgende! ronde,! met! een! even4
tuele! periodetitel! en! het! spelen! van! play4off!
wedstrijden.!
Aan! de! opbrengstkant! is! het! uitgangspunt! de!
begroting! van! het! vorig! jaar,! uiteraard! reke4
ning! houdend! met! de! verwachte! uitkomst! in!
het!huidige!seizoen.!Zo!zijn!de!verwachtingen!
op! het! gebied! van! sponsoring! en! overige! ba4
ten! (maatschappelijke! projecten)! naar! bene4
den!bijgesteld!en!heeft!MVV!dankzij!de!jeugd4
trainingen! en! wedstrijden! in! het! stadion! iets!
meer! winst! op! horeca! mogen! realiseren! het!
afgelopen! seizoen.! Hierbij! werd! tevens! ver4

meld! dat! de! Stichting! Maatschappelijke! Pro4
jecten!Maastricht!een!van!de!hoofdsponsors!is!
van!MVV.!
Ook!aan!de!kostenkant!is!het!uitgangspunt!de!
begroting! van! vorig! jaar,! rekening! houdend!
met! ontwikkelingen! en! tendensen! in! het! hui4
dige! seizoen! en! verwachtingen! voor! het! ko4
mende! seizoen.! Er! worden! continue! onder4
zoeken! gedaan! naar! mogelijkheden! tot! kos4
tenbesparing!en!extra!inkomstenverwerving.!
Geconcludeerd! wordt! dat! er! in! de! begroting!
meer! voetbal! ambitie! is! ingebouwd.! Er! zijn! al!
12! spelers! contracten! afgesloten,! hetgeen!
betekent!dat!MVV!wat!dat!betreft!al!verder!is!
dan!vorig!jaar.!Al!met!al!doet!MVV!het!financi4
eel! goed,! enig! probleem! is& de! liquiditeiten,!
ook! hier! is! ten! opzichte! van! vorig! jaar! al! flink!
op! ingelopen! en! blijft! dit! een! punt! van! aan4
dacht.!
Na! een! heldere! uitleg! door! Ward! Vleugels!
heeft!de!ledenraad!!de!begroting!van!de!BVO!
voor! 201642017! unaniem! vastgesteld.! Met!
dank! aan! de! aanwezige! bestuursleden! van! de!
BVO! MVV,! de! leden! van! de! Ledenraad,! sloot!
Rob! Beaumont,! voorzitter! van! de! Vereniging!
MVV,!deze!avond!af.!
MarieDElise&Géron&

“MVV$is$belangrijk$voor$Maastricht.”!
<<&Annemarie&Penn<te&Strake,&burgemeester&van&Maastricht!

!!Email&Adressen
We!constateren!met!een!regelmaat!dat!leden!
van!de!Vereniging!de!nieuwsbrief!niet!ontvan4
gen,!terwijl!ze!wel!in!het!email!bestand!staan.!
Dat! is! uitermate! vervelend! en! als! we! dat! ver4
nemen! ondernemen! we! direct! actie.! Soms!
hebben!wij!een!fout!gemaakt!(punt!vergeten,!

etc),!maar!soms!ook!constateren!we!dat!leden!
een!nieuw!mail!adres!hebben!en!wij!daar!niet!
van!op!de!hoogte!zijn.!In!dat!geval!verzoeken!
wij! iedereen! bij! vervanging! van! het! email!
adres!dit!ook!door!te!geven!aan!de!Vereniging!
MVV! Maastricht! (marie4elise.geron@live.nl)
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! Speldjes&
De! Vereniging! MVV! Maastricht! beschikt! over!
mooie!speldjes.!Als!je!lid!wordt!van!de!Vereni4
ging! krijg! je! die! gratis.! Seizoenkaarthouders!
kunnen! die! krijgen! bij! de! info! balie! aan! het!
stadion!tegen!een!klein!bedrag!van!€!5,00.!Het!
zijn! echte! gadgets! en! zo! kun! je! laten! zien! dat!
je!supporter!bent!van!MVV.!

!
!
!

“MVV$vormt$met$André$Rieu$het$belangrijkste$merk$van$Maastricht”!
<<&André&Willems,&wethouder&van&onder&meer&Sport&&&Recreatie&van&
Maastricht&!

!!Ledenavond&Vereniging&MVV&Maastricht
3!mei!jl.!was!de!jaarlijkse!ledenavond!voor!alle!
leden! van! de! Vereniging! MVV! Maastricht.!
Deze! avond,! toegankelijk! voor! alle! seizoen4
kaarthouders! en! betalende! leden! van! de! Ver4
eniging,! staat! altijd! in! het! teken! van! voetbal.!
Zo!ook!dus!deze!avond!die!gehouden!werd!in!
de!business!ruimte!van!MVV.!

re,! wat! zij! meemaakten! bij! MVV! en! welke!
beelden! zij! hadden! over! zichzelf! en! de! toe4
komst.!Helder!was!dat,!willen!we!de!kwaliteit!
van!de!selectie!verhogen,!er!meer!geld!binnen!
gehaald!dient!te!worden!
Willy! van! de! Kerkhof! vulde! het! tweede! deel!
van! deze! avond.! Hij! gaf! ons! een! inkijk! in! zijn!
voetbalcarrière,! waarbij! natuurlijk! de! WK’s!
van!1974!en!1978!hoogtepunten!waren.!Maar!
ook!het!halen!van!de!Europa!Cup!1!tegen!Ben4
fica,! zijn! periode! bij! FC! Twente! en! daarna! bij!
PSV! gaven! een! interessante! blik! op! hoe! de!
voetbalwereld! er! in! de! jaren! 70! en! 80! eruit!
zag.! Leuke! anekdotes! kwamen! natuurlijk! aan!
bod,!zoals!de!tafelschikking!in!het!Nederlands!
elftal! tijdens! de! WK’s! ,! de! “intensieve”! coa4
ching! van! Ernst! Happel! en! het! manchet! van!
zijn!broer!Rene!tijdens!de!finale!WK.!

De! avond! bestond! uit! twee! delen.! Er! werd!
begonnen!met!een!overzicht!van!alle!doelpun4
ten! van! dit! seizoen.! Ron! Elsen,! trainer! van!
MVV,!deed!vervolgens!uit!de!doeken!!hoe!het!
seizoen!is!gestart!en!hoe!het!uiteindelijk!vorm!
heeft! gekregen.! Het! behalen! van! de! play4offs!
mag! gezien! worden! als! een! bijzonder! goede!
prestatie,!zeker!aangezien!de!selectie!pas!rond!
was! 31! augustus! 2015! toen! de! competitie! al!
volop!aan!het!draaien!was.!
Door! Hennie! Bastiaans,! bestuurslid! van! de!
BVO!technische!zaken,!werd!uitgelegd!hoe!de!
samenwerking!met!KFC!Genk!verliep!en!welke!
voordelen! dit! had! voor! beide! clubs.! Veel! be4
taalde! voetbalclubs! in! Nederland! hebben! de!
samenwerking! met! een! andere! club! hard! no4
dig.!Van!KFC!Genk!waren!aanwezig!drie!jonge!
spelers:!Henry!Odutayo,!Alessandro!Ciranni!en!
Florian!Loshaj.!Zij!verhaalden!over!hun!carriè4

De! avond! werd! afgesloten! met! een! dank4
woord! voor! de! organisatoren,! Marie4Elise!
Géron! en! Jeroen! Wijckmans! en! een! dank4
woord! voor! Rein,! die! ons! prima! verzorgd!
heeft.! Komend! seizoen! wederom! een! avond!
voor! alle! leden,! we! hopen! dan! alleen! op! een!
grotere!deelname!!!!
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!!Esof&D’n&Duvel&Demèt&Späölt
Het!Maastrichts!Volkstheater!presenteert!een!
musical! over! “us! MVV4ke.”! Het! verhaal! gaat!
over! het! gegeven! dat! MVV! een! goede! spits!
nodig! heeft.! Sjo,! fervent! MVV! supporter! en!
makelaar! op! leeftijd,! verzucht! dit! na! afloop!
van! de! zoveelste! nederlaag.! Ik! zou! mijn! ziel!

aan!de!duivel!verkopen!voor!één!goede!spits.!
En!dan!zijn!de!poppen!aan!het!dansen!!!!
Te!zien!in!de!schouwburg!van!Maastricht!eind!
oktober,! eind! november! en! begin! december.!
Kaarten! via! het! Theater! aan! het! Vrijthof!!

!!MVV<Gazet
In! de! MVV4Gazet! zijn,! zoals! iedereen! inmid4
dels! wel! gewend! is,! interviews! te! lezen! met!
nieuwe! spelers;! de! trainer! die! weer! voor! de!
niet! geringe! taak! staat! het! nieuw! te! vormen!
elftal! klaar! te! stomen! voor! de! komende! com4
petitie;! columns;! een! praatje! met! de! nieuwe!
algemeen! directeur! en! niet! te! vergeten! de! o!
zo!belangrijke!oude!en!nieuwe!sponsoren.!

rolt)! heeft! behalve! nieuwe! spelers! ook! een!
paar! opvallende! gasten.! Wat! te! denken! van!
interviews! met! wethouder! van! onder! meer!
Sport! en! Recreatie! André! Willems! en! onze!
nieuwe,! sympathieke! burgemeester! Annema4
rie! Penn4te! Strake.! Het! interview! vond! overi4
gens! plaats! in! Café! De! Tribunal.! Heel! bijzon4
der.! Beiden! belangrijke! Maastrichtenaren!
laten! 4! apart! van! elkaar! 4! hun! licht! schijnen!
over!het!reilen!en!zeilen!van!het!huidige!MVV.

De!eerstvolgende!MVV4Gazet!(die!waarschijn4
lijk!in!de!week!van!7!september!van!de!persen!

!

!!Op&Naar&Seizoen&2016<2017!
De! redactie! van! deze! nieuwsbrief! wenst! alle!
leden! van! de! Vereniging! een! fantastische! zo4

mer!!Tot!ziens!in!augustus!in!Stadion!de!Geus4
selt!voor!het!nieuwe!seizoen!!
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