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 VOORWOORD
Beste leden van onze vereniging en vrienden van MVV,
Nu, enkele weken voor de winter, staan we er perfect voor met MVV Maastricht.
Voorzichtig hopen alle vrienden en vriendinnen van MVV al op meer.
Het gedegen werk van de technische staf lijkt zijn vruchten af te werpen, maar let op, we zijn
nog niet halverwege. Feit is wel dat de eerste prijs van het seizoen al binnen is.
Ook verheugend is dat het aantal toeschouwers groeiende is.
Bestuurlijk is er nog steeds veel werk te doen.
Tijdens de laatste Ledenraadvergadering van 27 november hebben we twee nieuwe leden
van de afdeling Supporters benoemd. Wel zijn er nog 3 vacatures in de afdeling Overheid.
Het Bestuur zal de komende maanden trachten de vacatures in te vullen.
De op 8 oktober gehouden Ledenavond was erg succesvol, mede dankzij de mooie
spreekbeurt van Rene Trost. De bekendheid van de vereniging moet groter worden.
Ons ledental is nog een punt van aandacht. Voor volgend seizoen zullen we trachten alle
seizoenkaarthouders en sponsoren in de vereniging op te nemen. Toch is en blijft jullie hulp
nodig, vraag bekenden, vrienden, etc. om lid te worden. Binnenkort kan dat ook digitaal.
Onze nieuwe PR werkgroep werkt aan de website, alwaar men zich kan aanmelden als
nieuw lid en verdere informatie kan krijgen.
De werkgroep, gestart onder leiding van Luc Winants, zal in januari rapporteren over de
voortgang van de samenwerking tussen supporters en sympathisanten.
De Ledenraad heeft in haar vergadering van 27 november de jaarrekening vastgesteld.
Ook is de indeling in groep 2 door de KNVB besproken en toegelicht.
MVV is het niet eens met de indeling. Aantoonbaar is dat MVV ook financieel op koers ligt.
We houden jullie op de hoogte.
Ik wens jullie veel leesplezier maar vooral,

fijne feestdagen en een gezond en sportief 2013!.
Namens de Ledenraad,
Frans Erens, voorzitter Vereniging MVV Maastricht.

 OOK ZIJ HOREN BIJ MVV MAASTRICHT
Pie Castermans en Bèr Huijnen: Mooie toekomst voor MVV’
Als huis- en clubartsen kennen Castermans en Huijnen specialisten als cardiologen en
orthopeden in het Maastrichtse ziekenhuis AZM en hebben hun liefde voor MVV op hen
weten over te brengen. “Tegenwoordig kan een speler met serieuze klachten op
maandagmiddag bij een desbetreffende specialist in het ziekenhuis terecht. Natuurlijk na
overleg met de medische staf”, licht Castermans toe.
Castermans en Huijnen geven leiding aan de medische staf van MVV en hebben één ding
gemeen: hun onaflatende ijver MVV te helpen in een afzienbaar tijdsbestek letterlijk en
figuurlijk gezond te maken. Castermans: “Ik wil geen jaartal noemen, maar dat MVV een
mooie toekomst tegemoet gaat, staat vast.”

Patrick Spits: “Ook bankzitter zijn is waardevol voor het team”
Patrick Spits. Eijsdenaar. Bedrijfseconoom van huis uit.
Enthousiast, energiek, betrokken. Spits is mental coach en
teamontwikkelaar van de huidige MVV-selectie.
Bepaald ongebruikelijk is dat, buiten de spelers en de trainer,
iemand anders in de spelerskleedkamer aanwezig is.
Voor Spits wordt een uitzondering gemaakt. Hij is voor en na de
wedstrijd en tijdens de rust aanwezig. Luistert naar commentaren
en bestudeert lichaamstaal, kijkt naar uitingen van frustratie en
anderszins. Niemand van de spelers heeft ooit bezwaar gemaakt
tegen zijn aanwezigheid. Spits houdt er waardevolle informatie
aan over. Hij heeft het vertrouwen van de spelersgroep gekregen.
Een van zijn filosofieën luidt:
“Ook de bankzitter, de jongen die geen basisspeler is, heeft veel waarde voor het team.
Zo’n speler moet ik ‘fit’ houden.”

 VEER ZIEN MVV
In navolging van bestuursleden van
Maastricht United en medewerkers
van MVV Maastricht is Veer Zien MVV
verheugd te melden dat wederom twee
prominenten hun steun hebben
toegezegd door donateur te worden
van Veer Zien MVV.
Tijdens de thuiswedstrijd tegen
Go Ahead Eagles hebben Frans Erens
en Rob Beaumont, beiden bestuursleden
van de Ledenvereniging van MVV
Maastricht, het donateursformulier
ondertekend.
Van links naar rechts: Frans Erens,
Veer Zien MVV heeft zich 2 jaar geleden
Eric Weijenberg en Rob Beaumont.
ten doel gesteld om MVV Maastricht
financieel te ondersteunen.
Sinds die tijd wordt een door supporters bijeen gebracht bedrag aan een MVV gerelateerd
doel geschonken. In het eerste seizoen werd een bijdrage van € 11.000 geleverd om de dugouts te verplaatsen. Het afgelopen seizoen werd een bedrag van € 25.000 bijgedragen aan
de handhaving in de financieel gezonde categorie 3 van de KNVB.
Veer Zien MVV heeft voor dit seizoen onder andere een bedrag in het vooruitzicht gesteld
van € 15.000 dat volledig besteed zal gaan worden aan Maastricht United.
Op dit moment dragen zo’n 220 supporters elke maand € 10,- bij.
In ruil voor deze bijdrage kunnen zij een stem uitbrengen op een doel dat door MVV wordt
aangedragen of door Veer Zien MVV wordt voorgesteld.
Onder deze 220 zijn 40 horeca ondernemers die we in het seizoen 2011-2012 benaderd
hebben om een bijdrage te leveren.
De komende weken hoopt Veer Zien MVV nog meer donateurs te werven. Een eerste stap
wordt op zaterdagmiddag 8 december a.s. in de binnenstad van Maastricht gezet. Dan zullen
spelers, oud-spelers en donateurs van Veer Zien MVV gezamenlijk de horeca van Maastricht
benaderen.
Enerzijds om hen te bedanken voor de steun tijdens de vorige actie, anderzijds om hen in de
gelegenheid te stellen om een donatie te doen aan de jeugd van MVV Maastricht.
Daarnaast organiseert Veer Zien MVV aan het einde van het seizoen een mini-voetbal
toernooi waar voetballers op het heilige gras van de Geusselt kunnen voetballen.
Tevens loopt het gehele seizoen door een online veiling waar geïnteresseerden kunnen
bieden op, door supporters en bedrijven, beschikbaar gestelde (MVV-gerelateerde) zaken.
Bouw dus ook mee en word donateur van Veer Zien MVV.
Meer informatie? www.veerzienmvv.nl
Direct donateur worden? www.veerzienmvv.nl/aanmelden/

 MARK VELDMATE

“Bij MVV voel ik me sinds lange tijd weer belangrijk”.

 SJORS VERDELLEN

“De stad Maastricht, de spelers, de club en de
knotsgekke supporters spreken mij erg aan”.

 KJELL KNOPS

“Ik wil ook de zwaargebouwde aanvallers de baas worden”.

 VERSLAG LEDENRAAD OP 27 NOVEMBER 2012
Aan het begin van de vergadering werden twee nieuwe ledenraadleden benoemd.
Namens de supporters zijn lid van de ledenraad geworden Funs Pijpers en Ronald Verheij.
Een zoekcommissie heeft hen voorgedragen, nadat er gesprekken gevoerd zijn met diverse
kandidaten. De afdeling supporters is nu compleet.
Tevens werd het nieuwe logo getoond van de Vereniging en gingen de felicitaties uit naar
Luc Winants, de voorgedragen nieuwe burgemeester van Brunssum. Ook gingen de
felicitaties uit naar Alain Reiters met de geboorte van zoon Freddie.
Door Maurice Vranken, penningmeester BVO, werd een toelichting gegeven op de
jaarrekening 2011-2012. Dat jaar is afgesloten met een klein positief saldo. Duidelijk is dat er
niet meer geld is uitgegeven dan aanwezig was in kas. Ons huishoudboekje is duurzaam in
orde nu. De jaarrekening is reeds verstuurd naar de KNVB, terwijl die normaal eerst met de
ledenraad besproken had moeten worden. Door de vele gesprekken met de KNVB is dat dit
jaar niet gelukt, maar dit zal een eenmalige uitzondering zijn. De ledenraad heeft de
jaarrekening vastgesteld.
Daarna werd gesproken over de bijgestelde begroting 2012-2013, die reeds in eerste
instantie besproken was in mei. Maurice Vranken heeft toelichting gegeven op de cijfers.
Belangrijkste elementen zijn dat we een gezonde begroting hebben voor dit seizoen, maar
ook dat we van categorie 3 naar categorie 2 zijn geplaatst. Dit alles heeft te maken met het
spelersfonds, dat de KNVB om boekhoudkundige redenen toch wil laten meetellen met de
begroting. Streven van MVV is om weer zo snel mogelijk terug te keren in categorie 3.
Daarnaast heeft het bestuur van MVV bij de KNVB aangegeven een andere zienswijze erop
na te houden en het er dus niet met de indeling eens te zijn.
Vervolgens was Sef Vergoossen onze gast. Vele jaren verbonden aan MVV vertelde hij een
boeiend verhaal over verschillende culturen in de voetbalwereld. Niet alleen als je trainer in
België, Japan of de Verenigde Arabische Emiraten bent, maar ook als trainer van een elftal
in Nederland met vele nationaliteiten. Waar je in België als trainer te maken hebt met een
volgzame groep, moet je in de Arabische landen de baas zijn als trainer en moet je in Japan
de creativiteit stimuleren. Sef gaf aan dat hij als coach geen concessies deed, maar wel
respect had voor eenieder waarmee hij te maken had.
In Nederland heeft hij gewerkt met een groep spelers waarbij veel buitenlanders voetbalden.
Uiteindelijk bleek dit veel zwaarder dan in het buitenland te werken met “buitenlanders “uit
het eigen land.

Het nieuwe Verenigingslogo met gewijzigde tekst

 PERSBERICHT MVV MAASTRICHT 28 NOVEMBER 2012
De dag na de ledenraad vergadering heeft MVV Maastricht een persbericht uitgegeven.
Hieronder volgen een paar punten uit dit persbericht:
Sportief
Het is MVV’s ambitie om tenminste 6 spelers in de selectie te recruteren uit de eigen
regio/eigen jeugd. Van de 22 spelers in de selectie komen er nu 10 uit de eigen jeugd.
Mannen als bijvoorbeeld Bryan Smeets en Lance Voorjans speelden bij een amateurclub in
de regio voor ze naar onze jeugdopleiding kwamen.
“Zij staan als het ware model voor wat we dolgraag willen.” zegt Paul Rinkens, voorzitter..
We willen attractief spelen in de top 5 van de Jupiler League. “Wel, het is genieten in de
Geusselt: dik compliment voor de technische staf (Rene Trost en zijn mannen), de mensen
van de jeugdopleiding en de spelers. Evenzo een groot compliment voor de fans die ons
thuis en uit steeds weer positief ondersteunen”.
Financieel
Het veranderingsproces is nagenoeg afgerond zo documenteren onderstaande cijfers.
“Het oud zeer is na drie jaar hard werken opgeruimd. Ook het afgelopen jaar waren er nog
flink wat klussen. We hebben een sluitende exploitatie door nauwgezette budgettering en
financiële discipline. We stellen en handhaven onze eigen grenzen. We vermijden absoluut
de grote risico’s.” zegt Maurice Vranken, financiële man in het Bestuur.

Jaar
Genormaliseerd resultaat

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

- € 1.187.636

- € 2.014.081

€ 21.152

€ 128.379

Verbinding met stad en regio
De verbinding met de stad en de regio krijgt steeds meer vorm en betekenis. MVV’s
maatschappelijke betrokkenheid blijkt uit meer dan twintig initiatieven. “Ik ben erg trots op
Maastricht United: onze recente verbinding met de amateurclubs in de regio: een echte winwin situatie. Doordat we kennis delen en ons inzetten om meer kinderen te interesseren voor
sport en met name voetbal (potentieel zijn er 60.000 kinderen in de regio, slechts 30.000 zijn
lid van een sportvereniging).
De nieuwe Johan Dijkstra tribune. De verbinding met minder valide supporters (vaak de
fanatiekste en met hart en ziel aan MVV verknocht), die nu de wedstrijden van MVV kunnen
volgen vanaf de hoofdtribune vak A. De supportersclub MVV heeft met sponsoren,
vrijwilligers en deelnemers aan “Zweit veur Leid” gezorgd voor de realisatie van deze nieuwe
tribune. Hij zit elke wedstrijd vol. Gaaf!
Lerend scoren: de verbinding met de scholen van Mosa Lira. Een programma met
gastlessen door onze spelers over fairplay, plezier aan bewegen en het belang van gezonde
voeding. Met een rondleiding in stadion Geusselt, bijwonen van een training en bezoeken
van een wedstrijd.
De kinderen vinden het “vet cool” en versieren altijd de hele klas en onze spelers zijn er
enthousiast over. Alle drie geweldige verbindingen stelt Paul Rinkens vast.

 NATHAN RUTJES

“Alles wat je doet moet met een bepaalde intentie.
Is die er niet, dan kun je de prestatie vergeten”.

 DANNY SCHREURS

“MVV is een fijne club waarbij ik me als
een vis in het water voel”

 RENE TROST
“Tot nu toe is het huwelijk Trost-MVV goed te noemen”.

 MVV MAASTRICHT IS ZO OVERAL AANWEZIG

Sinds zijn presentatie tijdens de “MVV open dag” in augustus 2011 rijdt deze Veolia-bus door
de Maastrichtse binnenstad. De reden dat deze bus zo is opgetuigd met MVV items en
sponsoruitingen is het feit om MVV Maastricht nog meer bekendheid te geven als
maatschappelijk partner en tevens om de nieuwe slogan “DOE MEE.MET US MVV!” onder
de aandacht te brengen.
Triple Media, een sponsor van MVV, heeft deze bus beschikbaar gesteld en deze zal tot
medio 2013 de Maastrichtse binnenstad opfleuren. Het design op de bus is in samenwerking
tussen Triple Media en PubliciteitsVisie.nl tot stand gekomen.

LANCE VOORJANS

“Ouders zouden moeten letten op het
eetpatroon van hun kinderen”.

 LEROY LABILLE

“Ik denk dat MVV het beste publiek heeft van de hele
Jupiler League”.

SVEN BRAKEN

“Je mag als jonge speler je zegje doen.
Er wordt naar je geluisterd”

 NICK KUIPERS: DIT SEIZOEN NOG AAN DE BAK
Vrijdag 14 december was een gedenkwaardige dag voor
MVV-verdediger Nick Kuipers (20):
Op die dag werd het gips rond zijn rechtervoet verwijderd.
Kuipers brak eerder tijdens een vakantie in Turkije het
middenvoets beentje in zijn rechtervoet.
Tijdens de wedstrijd tegen Den Bosch gebeurde hetzelfde.
Niet eens door een botsing, maar bij het aanzetten voor
een sprint, ontstond dezelfde breuk op dezelfde plek.
Alleen een operatie en wekenlang gipscomfort kon
uitkomst brengen.
Nick Kuipers: “Ik ben blij dat het gips verwijderd is.
Nu zo snel mogelijk genezen, die krukken in een hoek
zetten en proberen weer topfit te worden.”
“Of ik dit seizoen nog speel? Zeker weten.”



POLAR-SYSTEEM VOOR MVV-SELECTIE

De Maastrichtse bewegingswetenschapper Dennis de Ruijter (22) heeft als onderzoeker aan
de Universiteit Maastricht veel kennis opgedaan op het gebied van hartslagmetingen
en -analyses. Sinds dit seizoen volgt hij de hartslag van alle MVV-spelers tijdens de
trainingen en oefenwedstrijden.
Het Polar-systeem, zo heet de hartslagmeter, wordt door de spelers rond de borst gegespt
en is niet of nauwelijks waarneembaar. De Ruijter -en technische en medische staf- kan
precies zien welke speler zich tijdens een training maximaal geeft en wie het snelst herstelt
van een inspanning. Ook de spelers kunnen hun hartslag tijdens of na de training
waarnemen.

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

