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JAARVERSLAG BVO – MVV MAASTRICHT SEIZOEN 2015-2016 

 
Samenvattend 

 
Het seizoen 2015-2016 is in financieel opzicht voor de BVO MVV opnieuw met een positief 
resultaat afgesloten. Door een stringente beheersing van de kosten, maar vooral door de 
positieve resultaten door het spelen door de play-off ‘s, s dit gelukt. Tegenvallende resultaten 
werden gescoord bij sponsoring en de recettes. De kosten van huur van de accommodaties 
belasten de exploitatie onevenredig fors. Pogingen om dit te veranderen door de plannen voor 
een andere business club, zijn mislukt omdat de nieuwe investeerder van gebouwen hiervan 
afziet. Voor het komende boekjaar zal opnieuw een strenge begrotingsdiscipline gelden omdat 
ons negatief eigen vermogen nog te omvangrijk is. 
Voetbaltechnisch is het seizoen naar tevredenheid afgerond door het bereiken van de 
nacompetitie. Afgelopen seizoen heeft de samenwerking met KRC Genk verder vorm gekregen.  
Op het gebied van de samenwerking met de amateurverenigingen (Maastricht United) en de 
projecten op het gebied van gezondheid en bewegen blijven we succesvol. Samenwerking met 
o.a. UM en de Gemeente blijven we dit versterken. MVV vervult haar maatschappelijke rol met 
verve. 
                                                
 
MVV Familie: 

• MVV selectie en 

• Jeugd 7 teams 

• Maastricht United: 20 amateurclubs 

• Vereniging MVV: 
o Ledenraad (8 x 5 personen) 
o > 2000 leden 

• Stichting Maatschappelijke Projecten  
Maastricht (SMPM) logo en 
 

• De Gamin (Drink Water) shirtsponsor 

MVV familie 

 

	

	

MVV 1 en Jeugd 

20 Amateurclubs  > 2000 leden 

 SMPM 



Algemeen 2015-2016. 
 

De meeste BVO’s in de eerste divisie hebben te maken met magere of tegenvallende resultaten. 
MVV is een van de weinige clubs in de Jupliler Leaque met een positief resultaat over het 
boekjaar 15/16 van ca. € 59.943,-. Bekend is dat MVV nog te maken heeft met een schuld aan 
een spelersfonds. Dit zal wel nog de komende 3 seizoenen voor nog enige druk op de begroting 
zorgen. Voordeel hiervan is dat we nu ook benefits kunnen krijgen van transfers.  
 
Op 20 oktober 2016 is de jaarrekening door de Ledenraad  vastgesteld. 
 

Voetbalzaken 2015-2016 en maatschappelijke activiteiten. 
 

Voetbalzaken 2015-2016 

 
 
Technische zaken 2015 – 2016 – de feiten op een rij. 

In seizoen 2015-2016 is trainer Ron Elsen bezig aan zijn 2
e
 volledige seizoen als hoofdtrainer. De 

voorbereiding van het seizoen 2015-2016 wordt gestart met een klein aantal spelers. In de 
zomerperiode zijn namelijk vetrokken: D. Brouwers (KSV Roeselare), S. Braken (Almere City 
FC), P. Huser (was gehuurd, sc Heerenveen), D. Maatsen (FC Den Bosch), W. Ofori, (was 
gehuurd, KRC Genk), M. Ospitalieri (Fortuna Sittard), B. Smeets (De Graafschap), J.J. Streutker 
(was gehuurd, sc Heerenveen), M. Veldmate (HHC), W. Vink (FC Eindhoven) en N. Vorthoren 
(BK Häcken, Zweden). Later in de voorbereiding vertrekt keeper H. Verhulst nog naar FC 
Volendam. Met name het vertrek van ‘jongens van de club’ S. Braken en B. Smeets is opvallend 
te noemen, mede ook omdat zij naar een “vergelijkbare” club vertrekken (met dien verstande dat 
De Graafschap, aan het einde van seizoen 2014-2015 onverwachts naar de Eredivisie 
promoveert).  

MVV Maastricht neemt verder afscheid van assistent-trainer K. Daerden, die bij KRC Genk aan 
de slag gaat als Hoofd Jeugdopleiding. Ook van keeperstrainer M. Wijnen wordt afscheid 
genomen. Hij zal later in het seizoen aan de slag gaan bij Fortuna Sittard.  

Naast de reeds aanwezige parttime assistent-trainer E. Meijer, wordt daarom W. Dusseldorp aan 
de technische staf toegevoegd als assistent-trainer. Die laatste heeft een prima staat van 
dienst(o.a. sc Heerenveen en Jong Oranje) en beschikt dan ook over de nodige kennis en 
knowhow in en van de voetbalwereld. H. Spillmann wordt de nieuwe keeperstrainer. Spillmann is 
oud doelman van o.m. MVV en Alemannia Aachen.  

Op spelersgebied zijn er enkele nieuwe gezichten te bewonderen aan het begin van de 
voorbereiding: M. Branderhorst (Willem II, gehuurd), R. Ippel (Willem II), P. Nys (Sparta 
Rotterdam), S. Palacios (Roda JC, gehuurd), L. Polizzi (KRC Genk, gehuurd) en T. Verheydt 
(SVV Scheveningen) zijn nieuwe jongens ‘van buiten’ in de eerste fase van de voorbereiding. 
Ook jeugdexponenten de gebroeders Martina, Z. van Melick en W. Pastoor sluiten aan bij de 
trainingen van de MVV-selectie. L. Labylle, die gehuurd werd van PEC Zwolle, S. Peeters, die 
gehuurd werd van KRC Genk, net als J. Croux, verwerven allen een profcontract bij MVV 
Maastricht.  

Gedurende de voorbereiding, binnen het transferwindow, trekt MVV Maastricht nog enkele 
nieuwe spelers aan, te weten: S. Pereira (PEC Zwolle), P. Rajcomar (VVV Venlo) en E. Güvenç 
(RAFC). Dit is mede ook met het oog op het feit dat N. Kuipers kampt met een langslepende 
knieblessure. Allen worden eerst op amateurbasis overgehaald naar Maastricht en m.u.v. P. 
Rajcomar krijgen allen een profcontract aangeboden. Ook de beide gebroeders Martina krijgen 
een profcontract aangeboden in de eerste maand van het seizoen. MVV voldoet hiermee aan het 
vereiste aantal contractspelers inz. licentie eisen KNVB. 

De speelgerechtigdheid van spits T. Verheydt laat lang op zich wachten. I.v.m. constructies 



(amateurstatus c.q. overschrijving oude club) is Verheydt pas eind september speelgerechtigd. 
Ongelukkigerwijs raakt hij tijdens een training ook dermate geblesseerd dat hij pas op 6 
november zijn debuut kan maken in het MVV-shirt.  

De eerste competitiehelft is wisselvallig te noemen. Na 0 punten uit de eerste twee wedstrijden 
worden vervolgens winst- en verliespartijen afgewisseld. MVV wisselt sterke wedstrijden (NAC-
thuis en Volendam-thuis) af met mindere wedstrijden (VVV-uit en Fortuna-thuis). Tijdens de derby 
tegen de Sittardenaren breek L. Labylle zijn been, waardoor de mogelijkheden om in de 
achterhoede te variëren, slinken. In de bekerstrijd is vv Capelle in Rotterdam in de eerste ronde 
na strafschoppen (5-4, na 1-1 in reguliere tijd) te sterk. De laatste wedstrijd vóór de winter krijgt 
MVV de deksel op de neus in Rotterdam. Sparta wint met 6-0. MVV gaat de winterstop in met 25 
punten uit 18 wedstrijden en bezet een plek in de middenmoot.  

In de winterstop worden A. Ciranni en J. Vrijsen gehuurd van KRC Genk en komt D. Werker op 
huurbasis over van Roda JC. F. Loshaj en H. Odutayo worden van KRC Genk overgenomen op 
amateurbasis. Van de eerste vijf competitiewedstrijden ná de winterstop worden er vier verloren, 
maar het inpassen van D. Werker en op z’n tijd A. Ciranni zorgt voor een evenwichtiger en 
uitgebalanceerde team, met name in verdedigend opzicht. MVV gaat ‘soberder’ en meer 
resultaatgericht spelen. Bij NAC in Breda wordt vlak na carnaval een verdienstelijk gelijkspel 
behaald (1-1), maar vanaf MVV-FC Den Bosch (28 februari, 1-0) wordt de weg omhoog resoluut 
ingezet. Vijf wedstrijden op rij blijft MVV ongeslagen en mede ook dankzij verliespunten van 
concurrenten, doet MVV mee om de plekken in de algemene ranglijst die na het seizoen recht 
geven op deelname aan de Jupiler Play-Offs. Het verlies op 8 april tegen VVV Venlo is een 
negatieve uitschieter, maar vervolgens verzekert MVV zich door overwinningen op Fortuna 
Sittard (1-2) en FC Emmen (4-1) van een plekje in de Play-Offs. De wedstrijden tegen kampioen 
Sparta (1-3 verlies) en RKC Waalwijk (1-3 winst) zijn nog puur voor de statistieken. MVV 
Maastricht eindigt na 36 competitiewedstrijden op plek 10 met 50 punten en een doelsaldo van 
52 voor en 60 tegen. 

Topscorer is aanvoerder S. Peeters met 10 doelpunten, gevolgd door P. Nys met 9 en J. Croux 
met 8 doelpunten. S. Peeters verzorgt ook de meeste assists: 9 stuks, overigens een ex aequo 
met J. Croux. R. Ippel krijgt de meeste gele kaarten: 11 stuks. Hij is daarmee grootverzamelaar 
nr. 1 in de Jupiler League. Er vallen maar 3 rode kaarten in totaal aan MVV-zijde. Shermar 
Martina, T. Verheydt en S. Peeters zien ‘m allen één keer. H. Moustafa is de enige speler die in 
alle competitiewedstrijden van MVV uitkomt. 

In de Jupiler Play-Offs loot MVV, op basis van de eindstand in de algemene ranglijst, in de eerste 
ronde FC Volendam. De thuiswedstrijd wint de formatie van Ron Elsen in de slotseconden nog 
met 2-1. In de uitwedstrijd zijn de Sterrendragers heer en meester en winnen ze wederom (1-2). 
Die overwinning leidt tot deelname aan de 2

e
 ronde waar MVV het De Graafschap van oud MVV-

er B. Smeets tegen komt. In De Geusselt scoort diezelfde Smeets de enige goal van de wedstrijd 
(0-1) en uit komt MVV, na een voorsprong van 0-1 (doelpunt P. Nys), niet verder dan een 2-1 
verlies. MVV Maastricht is uitgeschakeld en het seizoen 2015-2016 is daarmee ten einde. 

MVV Jeugd 

Een succes voor de opleiding is het feit dat de gebroeders Martina in de loop van het seizoen hun 
eerste profcontract mogen ondertekenen. Daarnaast trainen talentvolle spelers als Zev van 
Melick en Wouter Pastoor mee met MVV1.  

De grootste winst voor MVV en het Maastrichtse jeugdvoetbal is de aanleg van het kunstgrasveld 
in stadion de Geusselt in juni. Niet alleen de MVV jeugd kan nu een groot deel van haar 
trainingen en wedstrijden in het stadion afwerken maar jeugdteams van andere verenigingen 
kunnen gebruik maken van deze aantrekkelijke speellocatie. Voor jeugdige sporters is dit een 
stimulans om kennis te maken met MVV. Het kunstgras en het stadion bieden aan MVV een 
unieke kans om de binding met de regio te versterken.  



Door het kunstgrasveld kan de MVV jeugd ca. 60% van haar trainingen afwerken in het stadion 
en 40% van de trainingen vinden plaats op de velden in het moderne Geusseltpark. De 
toegenomen activiteiten in het rondom het stadion betekent dat de organisatie flink belast wordt. 
Werd in het verleden ongeveer 1 wedstrijd per 14 dagen gespeeld, nu is er 7 dagen per week 
activiteit in het stadion. Dat betekent dat er veel vrijwilligers nodig zijn om operationele processen 
goed te laten verlopen.  

Dankzij de inzet en motivatie van jeugdtrainers en hun staf is de jeugdafdeling in een hogere 
categorie van de KNVB ranking ingedeeld. De jeugdopleiding van MVV is nu gekwalificeerd als 
Regionale opleiding en komt hiermee op gelijk niveau als de Limburgse BVO’s

1
 

In 2016 is ook een begin gemaakt met een voetbalvisie voor de jeugd. In deze visie staat 
beschreven waar de jeugdopleiding voor staat en wat de doelstellingen zijn. In deze visie staan 
twee punten centraal: talentherkenning en talentontwikkeling.  

Talentherkenning geschiedt door scouting en Maastricht United. Talentontwikkeling wordt 
voornamelijk vorm gegeven door goede trainers. In het seizoen zijn opnieuw enkele oud-
profspelers toegevoegd aan de trainersstaf van de jeugd. Hun kennis en ervaring wordt 
gecombineerd met talentvolle trainers die aan het begin staan van hun trainersloopbaan.  

De begeleidingsstaf is afgelopen seizoen verder versterkt. Binnen de jeugd is een looptrainer, 
techniektrainer en dagelijks een fysiotherapeut aanwezig. Voor de bovenbouw is er ook de 
mogelijkheid om onder begeleiding aan krachttraining te doen.   

Maastricht United  

In het seizoen 2015-2016 wordt ook de samenwerking met Maastricht Sport geïntensiveerd. Hier 
ligt de focus op kansen bieden voor jeugdige talenten en kennisverbreding bij (jeugd)kader.  

Om met het laatste te beginnen. Onder noemer Maastricht United on Tour worden 3 thema 
avonden georganiseerd voor regionale (jeugd)trainers. Deze thema avonden worden 
georganiseerd in het Geusselt stadion en bestaan uit een combinatie van theorie en praktijk. 
Bekende voetbaltrainers zoals Sef Vergoossen, Ron Elsen, Wim Dusseldorp, jeugdtrainers van 
KNVB en MVV verlenen hun medewerking. Deze avonden zijn goed bezocht en onderstrepen de 
behoefte aan kwaliteitsimpuls bij het regionale trainerskader.  

Ook voor regionaal jeugdtalent is een programma gemaakt. De leeftijdscategorie E tot en met B 
krijgen centrale trainingen aangeboden. Meer dan 170 spelers hebben gebruikt gemaakt van 
deze uitnodiging. Ze worden getraind door ervaren trainers (oud-MVV-ers of ervaren senioren 
trainers) die op hun beurt ondersteund worden door spelers van MVV1. De betere spelers spelen 
wedstrijden tegen Limburgse BVO’s of tegen KNVB selecties. De spelers die opvallend presteren 
krijgen in overleg met de clubs waar ze spelen een stage periode aangeboden bij de jeugd van 
MVV. Na afloop van het seizoen blijkt dat 16 spelers vanuit de regio de overstap hebben gemaakt 
naar een MVV-jeugdteam. De spelers die deze stap niet gemaakt hebben, zijn de centrale 
trainingen en wedstrijden een prima impuls.  

 

 

                                                           
1
 Bij de start van 2016-2017 heeft Roda de landelijke status gekregen.  



 

• Instroom in de E-jeugd is altijd hoog omdat dit de jongste leeftijdscategorie van MVV is.  

KRC Genk 

In het seizoen 2015 -2016 zijn 3 jeugdspelers van MVV vertrokken naar KRC Genk. Daarnaast is 
een speler vanuit de Genk jeugd terug gekomen naar MVV.   

 
 
Maatschappelijke zaken 2015-2016 
 
MVV Maastricht staat voor Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht. Deze 
naamsverandering heeft bewust enkele jaren geleden plaatsgevonden, want MVV Maastricht is 
meer dan voetbal. De club wil 'n centrale voorbeeldrol vervullen binnen de samenleving en 
sportbeleving stimuleren in alle geledingen. MVV is van en voor iedereen. 

 
De maatschappelijke pijlers van de club zijn: 

1. Scoren met Gezondheid, 

* Projecten: 

  - Drink Water 

  - Lerend Scoren 

  - Coach Sports 

2. Scoren met talent, 

* Projecten 

  - Dutch Street Cup 

  - Playing for Success 

  - Maastricht United, 'n samenwerkingsverband van MVV Maastricht met de aangesloten 

    amateurclubs uit de regio. 

De inzet van spelers en staf tijdens bovengenoemde maatschappelijke projecten en activiteiten 
heeft  zich in het seizoen 2015-2016 met name gericht op de projecten Maastricht United (MU) 
en de projecten van de pijler Scoren met Gezondheid, die i.s.m. de partners worden 
uitgevoerd. Ook komend seizoen wordt deze trend voortgezet. Op het gebied van MU wordt de 



samenwerking met de 20 aangesloten amateurpartners uit de regio steeds verder geïntensiveerd. 
Discussie blijft of MU een maatschappelijk project of een voetbalproject is. 

Het project DRINK WATER, waarvan de uiting het wedstrijdshirt reeds drie seizoenen siert, is 
belangrijk. Samen met Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht ( SMPM ) wordt het 
project geïntegreerd in de andere maatschappelijke projecten van de club. Drink Water draagt bij 
aan 'n goede gezondheid en middels dit project stimuleren we het drinken van minder 
suikerhoudende en alcoholische dranken. Dit loopt als een rode draad door de projecten. Bij 
Lerend Scoren worden leerlingen van groep 7en 8 van basisscholen bezocht en wordt  in 
lesverband gesproken over lekker fit zijn, goed ontbijten, gezond eten en drinken en krijgen de 
leerlingen 'n voetbalclinic aangeboden. 

In overleg met SMPM is bepaald dat de ureninzet van spelers en staf (1450 uren) tijdens Scoren 
met Gezondheid declarabel zijn. 

Verder staat in de programmalijn “Scoren met Gezondheid”  de strijd tegen obesitas nog altijd 
centraal. Dit is uitgewerkt in het programma Coach Sports. In de komende tijd wordt deze lijn 
verder uitgebouwd. Samen met Maastricht Sport en het MUMC+ en met de ondersteuning van 
een partner als Fontys Sporthogescholen wordt het programma (het voormalige “Overgewicht 
Buitenspel”) geperfectioneerd. De deelnemers, allen onder de 19 jaar, worden opgenomen in een 
traject van onderzoeken, gecombineerd met bewegings- en voorlichtingslessen. Tevens worden 
ze gekoppeld aan een persoonlijke coach, het zgn. beweegmaatje. Dit alles met het doel de 
levensstijl van de deelnemers én hun ouders/verzorgers rigoureus te veranderen om obesitas 
terug te dringen. 

De programmalijn “Scoren met Talent”, komt terug in de projecten Playing for Success (PfS), 
Dutch Street Cup en uiteraard MU. PfS, een naschools programma voor leerlingen uit het 
basisonderwijs, die zelfvertrouwen nodig hebben, leren met 'n ‘WOW-gevoel’, maakt wekelijks 
gebruik van het stadion en de andere faciliteiten. In het seizoen 2016-2017 gaan ook leerlingen 
van het voortgezet onderwijs deelnemen aan PfS. Incidenteel worden naast deze projecten ook 
andere maatschappelijke activiteiten “op aanvraag” gesteund door spelers en staf. Te denken valt 
bijv. aan deelname aan de TCC familiedag en sociaal maatschappelijke activiteiten van 
Maastricht Sport. Vaak zijn dit éénmalige activiteiten die vanwege een bepaalde verbondenheid 
met de club ondersteund worden. 
Bij MU is de inbreng van spelers en begeleiders uiteraard groter.   

MVV is blijvend op weg een grote en stabiele “maatschappelijke” vereniging te worden. 

 

Toestand op balansdatum 

Zoals aangegeven heeft MVV Maastricht wederom hard moeten werken om financieel het jaar 
positief af te sluiten. Door intensief te bezuinigen en de juiste accenten te leggen is dit gelukt. De 
ledenraad van MVV Maastricht heeft dinsdagavond 18 oktober in de jaarlijkse vergadering het 
financieel jaarverslag van de club vastgesteld. Alhoewel er absoluut nog werk aan de winkel is 
voor de Maastrichtse club, wordt het seizoen wederom met een positief resultaat afgesloten. 
 
De operationele winst is het afgelopen seizoen € 59.943,- tegenover  € 115.636,- het seizoen 
daarvoor. 
 
Genoemd resultaat leidt tot een afname van het negatief eigen vermogen tot € 390.403,-. 
 
De liquiditeitspositie blijft echter zorgwekkend. 
 
 
 



Huidige stand van zaken 
 
Per 1 juli 2015 is een nieuwe voorzitter aangetreden. Bert Kersten is Paul Rinkens opgevolgd als 
leider van het BVO bestuur.  
MVV heeft een structuur die open en transparant is. Alle belangrijke zaken, begroting, 
jaarrekening en beleidsveranderingen worden, na behandeling en goedkeuren door het Bestuur, 
voorgelegd aan de Ledenraad van de Vereniging MVV, voor vaststelling. Ten aanzien van het 
afgekochte spelersfonds heeft MVV vanaf het begin af aan volledige transparantie betracht. Ook 
het afkopen van het fonds is aan de licentiecommissie voorgelegd. De KNVB heeft vastgehouden  
aan het opnemen van de gehele som in de balans. Ondanks dit feit blijft MVV op basis van de 
jaarrekening 2015-2016 toch ingedeeld in de relatief veilige categorie 2. 
 
 

Risico’s voor de bedrijfsvoering 

Inmiddels heeft de accountant ook een verklaring overlegd en waaruit het vertrouwen in MVV 
blijkt. Naar aanleiding van de jaarrekening heeft MVV een persbericht uitgegeven waaruit dit 
nogmaals wordt gesteld. 
 
“De door sponsoren jegens de Stichting MVV aangegane verplichtingen, in samenhang met de 
gesignaleerde verbetering in het lopende boekjaar, het voortdurend bewaken van de kosten, 
alsmede de afkoop van het Spelersfonds met de daaruit voortvloeiende toename van de 
beleidsvrijheid, heeft geresulteerd in een positieve continuïteitsveronderstelling”. 

Toekomstvisie 

 
De periode 2016 tot 2018 zullen we gebruiken om onze visie verder te gaan realiseren. Het 
positieve bedrijfsresultaat, de ontwikkeling van het voetbal bij senioren en de jeugd alsook de 
maatschappelijke resultaten, geeft ons de energie om in het seizoen 2016– 2017 opnieuw hard te 
werken en het vizier scherp te houden met voetbal op 1, maar ook maatschappelijke projecten 
blijvend te ondersteunen. In de bescheiden begroting is ruimte gecreëerd om meer aandacht aan 
MVV-1 te geven, mede door extra ondersteuning van een aantal sponsoren. De doelstelling is om 
mee te doen om de spannende plaatsen. 
Jeugd: We gaan de voetballende kinderen in en rondom Maastricht door ontwikkelen in 
Maastricht United, de samenwerking tussen 20 amateurclubs, de jeugdopleiding en het eerste 
team van MVV Maastricht. De samenwerking met KRC Genk wordt gerevitaliseerd en zal leiden 
tot verder ontwikkelen van toptalenten en benefits voor beide clubs.  
Rand voorwaardelijk hebben we concepten ontwikkeld, samen met SMPM, de Universiteit, de 
Gemeente en anderen op het gebied van Gezondheid, Beweging en Voeding, Kennisoverdracht 
en Talentontwikkeling, blijven we ondersteunen. 
Ook de nauwere samenwerking met de Gemeente zal in het komende seizoen verder gaan. Het 
spelen op kunstgras is prima bevallen en geeft ons ruimte in logistiek en het plannen van de 
wedstrijden en in de maand juni is er ruimte voor evenementen. Het project kleedlokalen Jeugd is 
succesvol verlopen, Zo ook is het dak van de Rabobank tribune en de Q-park tribune door de 
Gemeente vernieuwd. Ook is er een nieuw camerasysteem geïnstalleerd. Dit zal een belangrijke 
bijdrage leveren aan het verhogen van de veiligheid in en rond het stadion. Het verbeteren van 
de business club en de kantoren blijft een vurige wens. Hier is op dit moment geen oplossing 
voor. 
 
 
Vastgesteld d.d. oktober 2016 
 
Voorzitter                                                 Algemeen Directeur 

Bert Kersten                                           Paul Penders 


