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VOORWOORD EXTRA UITGAVE NIEUWSBRIEF IVM DE FINANCIELE SITUATIE  

 
Beste leden van de Vereniging MVV Maastricht, 
 
 
Zoals bekend gemaakt is door de BVO van MVV Maastricht, kampt onze voetbalclub met een tekort 
dat diverse oorzaken kent. In de vorige nieuwsbrief van de Vereniging MVV Maastricht is dit uit de 
doeken gedaan en de BVO MVV Maastricht geeft hierover nog een korte uitleg. 
 
We zijn niet bij de pakken gaan neerzitten, maar diverse geledingen zijn actief aan de slag gegaan 
met acties, met als doel cash geld op te halen voor MVV Maastricht. 
De BVO heeft als doelstelling gesteld dat in ieder geval aan het einde van het seizoen 2013-2014 het 
tekort is weggewerkt en dat de begroting vervolgens ook voor seizoen 2014-2015 naar beneden zal 

worden bijgesteld. 
 
Om nu niet te verdwalen in allerlei acties hebben 
wij een overzicht  trachten te maken van 
activiteiten die nu op dit moment georganiseerd 
worden en waar U als trouwe fan van MVV 
Maastricht mee in aanraking  
kunt komen. 
Daardoor hopen we dat helder wordt wie waar mee 
bezig is en waar iedereen aan mee kan doen. 
Want dat is het tweede doel van deze extra 
nieuwsbrief: jullie ( of samen met familie, 
buurtgenoten, vrienden/vriendinnen, mensen op 
het werk) ook actief aan de slag laten gaan bij het 
ondersteunen van deze activiteiten. 
Dat kan al heel eenvoudig door bv iedereen te 
attenderen op de vriendenloterij, geld te stoppen in 
de collectebussen die iedere thuiswedstrijd voorbij 
komen, gebruik te maken van het aanbod voor 50+ 
etc. 

Laten we het vooral niet bij woorden laten, die leveren geen euro’s op en juist die hebben we heel 
hard nodig. Ga over tot daden en laat zien dat jij achter MVV Maastricht staat, op allerlei manieren. 
 
 
Rob Beaumont, voorzitter a.i. Vereniging MVV. 
 

 
 

NIEUWSBRIEF 
Vereniging MVV Maastricht 
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 VAN DE BVO MVV MAASTRICHT 

 
Beste supporter van MVV Maastricht,  

 
We maken een turbulente tijd door. De resultaten op het veld blijven op dit moment achter en 
financieel is het niet gemakkelijk. Een maand geleden hebben we de tegenvallende resultaten en de 
benodigde acties, gecommuniceerd via onze Ledenraad en de pers. Jullie zijn geïnformeerd via pers, 
supportersclub, Veer Zien MVV, etc.. 
 
Bestuur, directie en kantoor werken hard aan het opgestelde actieplan.  

 
 

ACTIEPLAN 

 
 

Zoals gerapporteerd is het seizoen 2012-2013 afgesloten met 
een negatief resultaat van € 470.000,--. Dit is fors. Door onze 
financiële commissie, is samen met het Bestuur en Directie 
een ambitieus “actieplan” opgesteld. Dit moet leiden tot het 
wegwerken van het tekort in het lopende seizoen. Een forse 
uitdaging!                                                                                 
Dit is ook met de KNVB gecommuniceerd middels het 
indienen van de financiële prognose. Dit leidt mogelijk tot een 
andere indeling door de licentiecommissie. 
 
Het plan omvat “extra” opbrengsten uit acties door supporters 
en eenmalige sponsorwerving, van in totaal meer dan  
€ 200.000,--. Daarnaast zijn besparingen aangezet die de rest 
van het tekort moeten opleveren. Deze besparingen richten 
zich vooral op personeelskosten. 
 

 
 
Wat is al bereikt: 

 
Door de supportersvereniging en ander betrokkenen zijn acties opgestart om voor MVV Maastricht 
geld in te zamelen. Enkele voorbeelden” 

 Extra donatie van € 7.500,-- van de Supporters Club, fantastisch. 

 “Veer Zien MVV” heeft een groot aantal nieuwe leden geworven en gaat daar 
natuurlijk nog fors mee door. Het geld komt ten goede van MVV Maastricht. 

 Supporters hebben een actie gestart, door bij nagenoeg elke thuiswedstrijd te 
collecteren voor de club. Na twee ronden staat de teller op € 3585,-- een mooi bedrag, 
waarvoor dank mensen. De eerstvolgende collecte zal plaatsvinden na de winterstop 
op 17 januari 2014. 

 Vanuit de Ledenraad is een werkgroep bezig met het werven van Sara/Abraham 
leden voor het nemen van een abonnement voor 5 jaar voor € 500,-- . Doel is snel 
cash op te halen voor MVV Maastricht. 

 Eveneens vanuit de Ledenraad is gestart met het opzetten van acties voor De 
Vriendenloterij. In januari zal een belactie plaatsvinden. Kantoor ondersteunt hierbij, 

 Kantoor is druk doende met het werven van extra geld bij sponsoren, 
 
Voor de extra inkomsten zijn we inmiddels halverwege. T.a.v. de kostenbesparingen worden de 
plannen uitgewerkt. Deze richten zich met name op personeelskostenreducties. Dit is echt nodig om 
het beoogde doel te behalen.  
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We hebben veel reacties en voorstellen ontvangen om geld te verdienen. 
Hiervoor onze dank – we kunnen niet iedereen persoonlijk bedanken. Nogmaals dank voor de reacties 
en voorstellen. Daar waar mogelijk voeren we deze uit.   

 
Samenvattend, nog veel werk te doen maar we liggen op koers. 
We houden u op de hoogte. 
 
Groeten en tot ziens bij MVV. 
 
Frans Erens, Algemeen directeur BVO MVV Maastricht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUPPORTERSINITIATIEF ‘NOE IS ’T AON US’ 

 
Onder de noemer ‘Noe is ‘t aon us’ hebben supporters vanuit alle geledingen zich samen gepakt om 
geld in te zamelen om samen met het bestuur de financiële crisis binnen MVV Maastricht aan te 
kunnen pakken. 
 
Bij de actie zijn de Supportersclub, Veer Zien MVV (VZM), Ultras Mestreech, de fractie supporters van 
de  Ledenraad, het Supportersoverleg, de website mvvfans.nl en individuele supporters betrokken. 
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Hieronder een aantal zaken die door dit initiatief al zijn en worden gerealiseerd: 
 
Het allerbelangrijkste is dat sympathisanten aanhaken bij Veer Zien MVV. 
Veer Zien MVV heeft zich bij de oprichting ten doel gesteld om de grootste sponsor van MVV 
Maastricht te willen worden. In de afgelopen 2,5 jaar is in totaal al  
€ 63.000,- gedoneerd aan MVV Maastricht. Dit kan veel meer worden als er meer supporters donateur 
worden. Veer Zien MVV wil namelijk snel groeien naar 500 donateurs! Op dit moment zijn er al 242 
supporters die in de vorm van een donateurschap financieel bijdragen aan Veer Zien MVV en dus ook 
MVV Maastricht. Daarnaast heeft Veer Zien MVV een aantal kleine producten laten ontwikkelen die 
voor een klein bedrag door de supporters gekocht kunnen worden. Het gaat hier om het wel bekende 
Veer Zien MVV polsbandje en de Veer Zien MVV sleutelhanger/flessenopener. Dit heeft tot nu toe al 
zo’n € 1000,- opgebracht. 
 
Ook de Supportersclub steekt de handen uit de mouwen en heeft in totaal het fantastische bedrag van  
€ 7.500 bijgedragen aan de supporters actie ‘Noe is ut aon us!’  

 
De mensen hebben het in het stadion ook kunnen merken toen er rood/ witte emmertjes rondgingen. 
Onder de noemer “’t Mestreechs Keteerke” wordt er in de 15

e
 minuut van iedere wedstrijd een 

vrijwillige donatie gevraagd aan de stadionbezoeker. Het resultaat bij de eerste collecte was ruim 2 
duizend euro. 
 
Op de website mvvfans.nl kunnen supporters ook doneren. Het rekeningnummer van het Maastrichts 
Supporters Forum (MSF), dat in 2001 actief betrokken was bij de toenmalige financiële crisis, is weer 
ter beschikking gesteld voor donaties van individuen; hetgeen ruim € 1600,- euro opbracht. 
 
Ook via de Vriendenloterij verdient MVV Maastricht geld; door mee te spelen kunt u leuke prijzen 
winnen en daarnaast ontvangt MVV Maastricht geld. De helft van ieder verkocht lot gaat direct naar 
MVV Maastricht. Meespelen is makkelijk: Ga naar https://www.vriendenloterij.nl/Meespelen.htm; 
vink aan dat u wilt meespelen voor uw favoriete club of vereniging en vul MVV Maastricht in…. 
 
U ziet het; er gebeurt veel! We realiseren ons dat dit alleen niet genoeg is om MVV Maastricht te 
redden. Ook zal niet iedereen financieel kunnen bijdragen, maar ook met hulp zijn we meer dan 
tevreden. Vraag er niet alleen naar wat de club voor u doet, maar vraag ook eens wat u voor de club 
kunt doen! 

 
 

 CLUB VAN 500 VOOR 50+ 

 
In de ledenraadvergadering van oktober waar de leden werden geïnformeerd over het negatief 
resultaat van € 470.000  over het seizoen 2012-2013 hebben de leden unaniem steun gegeven aan 
het actieplan van bestuur en directie van MVV Maastricht om het negatief resultaat weg te werken. 
Vanuit de ledenraad werd eveneens actieve steun toegezegd bij het ondernemen van 
ondersteunende acties. 
 
Een van deze acties betreft het inmiddels bekende initiatief van de Club van 500. De actie is direct 
gericht op waar MVV Maastricht nu de meeste behoefte aan heeft: cash geld om de rekeningen in de 
komende maanden te kunnen betalen. In het kort betreft de actie: voor € 500,-- krijg je de komende 
vijf kalenderjaren toegang tot de thuiswedstrijden van MVV Maastricht.  
Omgerekend € 100,-- per kalenderjaar.  
Een groot voordeel voor de supporters die jaarlijks nu een duurdere seizoenskaart kopen en van plan 
zijn de komende seizoenen weer een seizoenkaart te kopen. Voorwaarde is wel dat  de € 500,-- 
ineens wordt gestort voor het einde van het jaar 2013. 
Zo wordt het voordeel voor de supporter gecombineerd met een voordeel voor MVV Maastricht. 
Een echte win win situatie dus. 
 
Het aanbod geldt exclusief voor alle 50 plussers. 
 
 
 
 

https://www.vriendenloterij.nl/Meespelen.htm
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Zij hebben eerder aangegeven niet tevreden te zijn met de verhoogde prijzen voor een seizoenskaart. 
MVV Maastricht probeert op deze sympathieke wijze daaraan tegemoet te komen. Begrip is er 
natuurlijk voor die supporters die niet zomaar € 500,-- vrij ter beschikking hebben. 
 
Een team uit de ledenraad bestaande uit Guy Bannier, Nico van den Bergh, Reginald Thal en  
Theo Thuis, ondersteund door de bestuursleden Rino Soeters en Maurice Olivers gaan de mensen 
persoonlijk benaderen en proberen te overtuigen. Het team is al aardig op weg en ze hebben 
inmiddels de eerste 25 leden binnen. 
 
Als geste voor deze leden zal een apart tribunevak worden ingericht, de Sarah en Abraham tribune. 
Indien belangstellenden gewoon op de eigen plaats willen blijven zitten is dat natuurlijk geen enkel 
punt. 
 
Op de website van MVV Maastricht (www.mvv.nl)  vinden jullie meer specifieke informatie en kan ook 
het incassoformulier worden gedownload. Op het formulier wordt ook de plaatsvoorkeur gevraagd. 
Heb je interesse, kijk op de website en stuur het ingevulde formulier in. Dat geeft MVV Maastricht een 
stevige steun in de rug.  
 
Wil je meehelpen ook leden voor deze Club van 500 te werven, meld je dan bij Marie Louise Geron. 
(marie-elise.geron@live.nl) 
 
Bestuur BVO MVV Maastricht – Vereniging MVV Maastricht. 

 
 

 VEER ZIEN MVV 

 

Word lid van “Veer zien MVV” voor € 10,00 per maand en steun zo MVV Maastricht. We hebben als 

vereniging al 240 leden. Dat betekent op jaarbasis € 28.800,00 voor de club. Geef u op.  

Meer informatie over de vereniging vindt u op  www.veerzienmvv.nl. Op deze site kunt u zich aanmelden  

als lid van “veer zien mvv”. Ook kunt u een eenmalige donatie doen of aan de veiling deelnemen. 

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

nieuwsbrief           
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