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Samenvatting 

 
Het seizoen 2016-2017 is voor MVV Maastricht zowel sportief als financieel een prima jaar 
geweest. Uiteraard hebben beide aspecten met elkaar te maken. In de reguliere competitie 
eindigt MVV op een verdienstelijke 7

e
 plek. Dat is een prima prestatie. Deze prestatie krijgt nog 

eens extra cachet als MVV in een spannende halve finale topfavoriet Cambuur met 1-2 verslaat. 
De winst op Cambuur leidt tot een geweldig affiche: de finale van de play off’s: MVV – Roda. 
Stadion de Geusselt is voor het eerst in 20 jaar volledig uitverkocht. Helaas blijkt de Eredivisie 
één doelpunt te ver te zijn.  
 
Succes leidt tot geloof in eigen kunnen en voor een sporter en een sportclub is dat een 
belangrijke voorwaarde om te presteren. Opnieuw is gebleken dat de sportieve verschillen in de 
Jupiler League niet onoverbrugbaar zijn, ondanks de toch redelijk grote verschillen in budgetten. 
De ambities van de club om mee te strijden voor een plek in de play-off’s worden door het 
bereiken van de finale onderstreept.  
 
De sportieve resultaten vinden ook hun weerslag in een positief financieel resultaat, De 
bezoekersaantallen zijn hoger dan de afgelopen jaren en leiden uiteraard tot meer inkomsten. 
Gecombineerd met een stringente beheersing van de kosten sluit MVV het seizoen af met een 
batig saldo. Het batig exploitatie resultaat maakt het ook mogelijk om het ‘beruchte’ spelersfonds 
vervroegd af te lossen. Hiermee is de club bevrijd van een financieel juk. Dankzij deze aflossing 
heeft de club geen langlopende schulden meer.  
 
Het is opnieuw gebleken dat MVV Maastricht leeft in de stad Maastricht en in de regio. De club 
heeft haar bestaansrecht opnieuw bewezen. MVV is meer dan voetbal. Sport is een geweldig 
bindmiddel voor maatschappelijke ontwikkelingen. Ook in het seizoen 2016-2017 heeft MVV 
deelgenomen aan tal van projecten die we met zijn allen van belang vinden. In dit kader kunnen 
genoemd worden: een gezonde levensstijl, bewegen, maatschappelijke participatie én 
talentontwikkeling. Deze van belang zijnde maatschapplijke zaken vinden hun bestaansrecht in 
projecten als Playing for Succes, Lerend Scoren en Maastricht United. MVV vervult haar 
maatschappelijke rol met verve. 
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Voetbalzaken 2016 – 2017 – de feiten op een rij. 

 
MVV-1 
Het seizoen 2016-2017 is voor Ron Elsen het 3

e
 volledige seizoen als hoofdtrainer van MVV 

Maastricht. De trainer ziet dat de voorbereiding van het seizoen wordt gestart met een groter 
aantal spelers dan het seizoen tevoren. De kern die in de halve finale van de Jupiler Play-Offs 
tegen De Graafschap uitkwam in het rood-wit is grotendeels gebleven. Belangrijke potentiele 
basisspelers als N. Kuipers, J. Croux, R. Ippel, P. Nys en S. Pereira zijn gebleven. Wél is 
aanvoerder K. Knops vetrokken. Hij maakt transfervrij de overstap naar Port Vale (Eng., 3th 
League). Ook sterkhouder S. Peeters vertrekt. Hij gaat transfervrij naar de Belgische 
Eersteklasser STVV.  
Daarnaast ziet de hoofdtrainer vertrekken: keeper J. Coppens (KSV Roeselare), L. Polizzi (KRC 
Genk, was gehuurd), keeper M. Branderhorst (Willem II, was gehuurd), S. Palacios (Roda JC, 
was gehuurd), J. Vrijsen (KRC Genk, was gehuurd), D. Werker (Roda JC, was gehuurd), keeper 
W. Pastoor (maatschappelijke carrière) én H. Odutayo (KRC Genk, was gehuurd). Opvallend 
derhalve: in de zomerstop vertrekken zowel de 1

e
, 2

e
 én 3

e
 keeper bij MVV Maastricht. 

Dat laatste is een grote uitdaging. Keeperstrainer H. Spillmann test gedurende de zomerstop 
diverse keepers. Uiteindelijk worden keepers B. Geens (Lokeren, gehuurd) en M. Smylek 
(Legionovia Legionowo) aangetrokken op de dag voor de eerste competitiewedstrijd tegen 
Helmond Sport.  
Zij sluiten aan bij de nieuwelingen A. Ciranni (KRC Genk, was gehuurd, nu contract), F. Loshaj 
(KRC Genk, was gehuurd, nu contract), J. Schroijen (Fortuna Sittard), B. Magermans (Eigen 
jeugd), D. Jungschleger (Eigen jeugd), S. O'Connor (Arsenal, gehuurd) en P. N'Koyi (FC Rapid 
Boekarest). L. Labylle, die één seizoen eerder zwaar geblesseerd raakte in november tijdens de 
derby tegen Fortuna Sittard, krijgt een amateurcontract aangeboden. Hij gaat derhalve op 
amateurbasis aan de slag bij de Sterrendragers. Als derde keeper neemt L. Heuten (Eigen jeugd) 
een aantal keer plaats op de reservebank. 
 
In de technische staf zijn aan het begin van dit nieuwe seizoen geen mutaties waar te nemen 
t.o.v. van afgelopen seizoen. Naast hoofdtrainer R. Elsen functioneren assistent-trainer Wim 
Dusseldorp en parttime assistent-trainer E. Meijer. H. Spillmann blijft keeperstrainer. 
In de voorbereiding op het seizoen worden aardige resultaten neergezet. Van de Belgische 
Eersteklasser KV Kortrijk wordt nipt verloren (0-1), net als van de 4th League club Plymouth 
Argyle (1-2). MVV Maastricht is te sterk voor Carl Zeiss Jena (2-1) en Las Vegas United (5-0). 
De eerste wedstrijden van het reguliere seizoen laat MVV Maastricht zien een goede groep 
bijeen te hebben gebracht. Het veldspel is prima. Echter, de eerste twee wedstrijden leveren 
maar één punt op. 
Na de eerste twee wedstrijden wordt D. Gijzen (VVV Venlo, amateurbasis) aan de selectie 
toegevoegd. Het spelbeeld van de eerste twee wedstrijden verandert niet, de punten komen wél 
binnen. De uit-overwinning bij degradant NAC Breda (1-2) lijkt de kentering. MVV blijft zes 
wedstrijden op rij ongeslagen en delft eind september pas weer het onderspit. Eerst wordt het na 
strafschoppen (5-4) uit de KNVB-beker geknikkerd door FC Volendam. Drie dagen later is Almere 
City FC in eigen huis te sterk, mede door twee doelpunten van oud MVV-spits Sven Braken.  
Ondertussen, eind augustus, na 5 competitiewedstrijden, maar nog binnen het transferwindow, 
ziet MVV Maastricht J. Croux vertrekken naar Willem II. MVV ontvangt een transfersom voor het 
vertrek van deze vleugelspits. Daar tegenover staat het aantrekken van  aanvallende 
middenvelder K. Nwakali (Arsenal, gehuurd). Tevens wordt, na de transferperiode, de 
transfervrije vleugelaanvaller L. Pedro aangetrokken (Carlisle United).  
 
MVV herstelt zich na de bekeruitschakeling in Volendam en de nederlaag in Almere snel en weet 
wederom drie wedstrijden achter elkaar te winnen. De top van de Jupiler League is in zicht. Na 
het verlies, thuis tegen FC Volendam, is de overwinning thuis tegen Telstar de opmaat naar de 1

e
 

plaats in de ranglijst. Die wordt definitief bereikt tijdens de derby in Sittard waar MVV met 2-3 
zegeviert. MVV houdt de koppositie echter niet lang vast. Puntverlies tijdens diverse wedstrijden 
in de maand december zorgt voor een nieuwe Limburgse koploper: VVV Venlo. 
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In de winterstop worden middenvelder T. Houben (amateurbasis, OH Leuven) en keeper S. Vits 
(Standard Luik, gehuurd) aan de selectie toegevoegd.  
 
Na twee oefenzeges op Seraing en Patro Eisden, wordt de 2

e
 competitiehelft goed gestart met 

een degelijke overwinning op Helmond Sport (2-0). De navolgende zéér belangrijke wedstrijden, 
waarin MVV koploper VVV Venlo van de troon kan stoten, lopen uit op een debacle. Waar er in 
Venlo in eerste instantie niets aan de hand lijkt en MVV in de tweede helft zelfs de baas is over 
de thuisclub, trekt VVV Venlo toch aan het langste eind. In de blessuretijd scoort spits Seuntjens 
geheel tegen de verhouding in de 2-1. De week erna, thuis tegen NAC Breda, doet L. Labylle 
MVV de das om met een eigen doelpunt in de laatste minuut (1-1). Zo loopt de achterstand van 
MVV op VVV Venlo gestaag op. Helemaal na een reeks gelijke spelen tegen o.a. Achilles en 
Eindhoven. De zeperd bij sc Cambuur op carnavalsvrijdag (4-0 verlies) komt heel hard aan. Het 
herstel lijkt te komen na een dubbel weekend waarin eerst FC Dordrecht (0-1) en later Jong FC 
Utrecht (4-1) wordt verslagen. In werkelijkheid leiden 5 gelijke spelen en 3 verliespartijen 
uiteindelijk bijna nog tot het verspelen van de zo vurig gewenste Play-Off plek. Tóch eindigt MVV, 
met dank ook aan andere ploegen die net zo wisselvallig presteren op een 7

e
 plaats in de Jupiler 

League met 59 punten uit 38 wedstrijden (15 keer winst, 14 gelijke spelen en 9 keer verlies) met 
een doelsaldo van +10 (55 voor, 45 tegen).  
 
Topscorer is aanvoerder T. Verheydt met 11 doelpunten, gevolgd door J. Schroijen met 9 en P. 
N’Koyi met 8 doelpunten. J. Schroijen verzorgt ook de meeste assists: 10 stuks. S. Pereira krijgt 
de meeste gele kaarten: 8 stuks. Er vallen maar 3 rode kaarten in totaal aan MVV-zijde. N. 
Kuipers, R. Ippel en S. Pereira zien ‘m allen één keer. B. Geens, A. Ciranni en T. Verheydt 
spelen in alle competitiewedstrijden van MVV. 
In de Jupiler Play-Offs loot MVV, op basis van de eindstand in de algemene ranglijst, in de 
tweede ronde sc Cambuur. De thuiswedstrijd speelt de formatie van Ron Elsen gelijk (1-1) In de 
uitwedstrijd hebben de Sterrendragers het moeilijk, maar wordt een 1-0 achterstand na de 70

e
 

minuut nog omgebogen naar een 1-2 overwinning (S. Pereira en T. Verheydt). Die overwinning 
leidt tot deelname aan de 3

e
 én Finaleronde waar MVV aartsrivaal Roda JC tegen komt. De 

thuiswedstrijd is spannend. MVV krijgt dotten van kansen maar weet niet te scoren, net als Roda 
JC. Het blijft derhalve 0-0. In de uitwedstrijd creëert MVV opnieuw kansen. Het is echter Roda JC 
dat in de eerste helft scoort uit een corner (oud MVV-er Werker). MVV tracht de rest van de 
wedstrijd uit alle macht het tij te keren. Dat lukt helaas niet meer, ondanks een 
wanhoopsoffensief. Het blijft 1-0 voor de thuisploeg, welke zich daarmee handhaaft in de 
Eredivisie. MVV Maastricht keert teleurgesteld en gedesillusioneerd huiswaarts. Het bittere einde 
van een zeer lang, maar mooi en enerverend seizoen 2016-2017. 
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MVV-Jeugd en MU 
 
MVV- Jeugd 
 
In het seizoen 2016-2017 wordt voor het tweede jaar gespeeld op het kunstgras in de Geusselt. 
Naast wedstrijden wordt er 7 dagen in de week getraind in het stadion. Het stadion wordt niet 
alleen door de MVV jeugd gebruikt, ook de Maastrichtse jeugd weet het kunstgras te vinden. 
Kinderen van Playing for Succes, talenten van Maastricht United en deelnemers aan bootcamp 
en One Day Pro maken gebruik van het veld en stadion.  
 
Naast het kunstgrasveld in het stadion traint de jeugd in het Geusseltpark waar het de 
beschikbare velden moet delen met andere (amateur)clubs. De samenwerking met deze clubs is 
wisselend en dragen niet bij aan een optimaal sportklimaat voor de talenten.  
 
Vanuit de jeugd zijn Mauritz Coenen, Joris de Klein, Yildirim Ertunc en Koen Kostons 
doorgeschoven naar Jong MVV. Laatstegnoemde speler heeft een contract ondertekend. De 
doorstroming van de jeugd is belangrijk voor de continuïteit en aantrekkingskracht van de jeugd 
als regionale opleiding. Deze kwalificatie is een gradatie hoger dan het seizoen 2015 – 2016 
waarin de opleiding als lokaal werd gekwalificeerd. De hogere waardering kan beschouwd 
worden als een beloning voor de vele vrijwilligers waarop de jeugdopleiding steunt.  
 
Wat betreft de jeugdteams is vermeldenswaard dat na een slechte start (4 nederlagen op een rij) 
de A-jeugd erin geslaagd is zich te plaatsen voor de play offs. Hier wordt het team uitgeschakeld 
in de tweede ronde. Na afloop van het seizoen worden voor enkele jeugdteams internationale 
jeugdtoernooien georganiseerd. De wedstrijden worden gespeeld in stadion de Geusselt en 
mogen zich verheugen in een grote publieke belangstelling. In het stadion worden ook tal van 
trainingen en wedstrijden georganiseerd voor de talenten uit de regio. Dankzij het kunstgras is 
het stadion een ontmoetingsplek voor sportend Maastricht. Helaas lopen we aan tegen de 
beperkte faciliteiten in en rondom het stadion. Te weinig kleedlokalen, geen goede fysiotherapie 
ruimtes, geen opvang voor pers, opvang voor ouders, weinig faciliteiten voor supporters.  Er is 
zelfs een tekort aan opbergruimte voor materialen.  
 

Maastricht United  

Hierboven is al aangegeven dat het programma voor Maastricht United volop heeft gedraaid in 
het seizoen 2016-2017. Ca. 125 jeugdige spelers zijn aan het begin van het seizoen geselecteerd 
en hebben een programma voorgeschoteld gekregen van trainingen en wedstrijden. Aan het eind 
van het seizoen blijkt dat ca. 15 spelers vanuit MU doorstromen naar de MVV jeugdopleiding. De 
spelers die het niet halen, hebben een prima sportervaring opgedaan en nemen deze ervaring 
mee naar hun eigen club.  

De samenwerking met de clubs is dit seizoen verder geïntensiveerd. De aangesloten clubs zijn bij 
toerbuurt “Club van de Week’ en kunnen met hun jeugdspelers een MVV wedstrijd bezoeken.  

Aandachtspunt is de samenwerking blijft de vele wisselingen in de vrijwilligersfuncties zowel bij 
MVV als de amateurclubs. Het is daardoor een tijdrovende klus om missie, visie en doelstellingen 
iedere keer opnieuw uit te leggen.  

Maastricht Sport 

De samenwerking met Maastricht Sport verloopt steeds beter. Voor het regionale jeugdvoetbal 
wordt in samenwerking met Maastricht Sport een programma gemaakt waarbij talentontwikkeling 
én kennisvergroting van jeugdkader een prominente plek inneemt. MVV ondersteunt bij het 
ontwikkelen van het inhoudelijk programma terwijl Maastricht Sport de kennis- en thema avonden 
mogelijk maakt.  
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Provincie Limburg  

Niet alleen MVV Maastricht toont zich zeer actief op sociaal en maatschappelijk vlak ook de 
collega’s BVO’s in Limburg besteden hier veel tijd en energie in. De Provincie Limburg erkent het 
belang van de BVO’s en de rol die zij vervullen op sociaal-maatschappelijk vlak. Om de kracht 
van de BVO’s te gebruiken worden afspraken gemaakt om een programma te maken waarbij 
gezonde levensstijl en jongeren op gewicht belangrijke thema’s zijn.  

Ook vindt de Provincie het belangrijk dat talenten kansen krijgen om hun aanleg onder de beste 
(sportieve) condities te verbeteren. Gelijk aan Maastricht United, waar lokale talenten 
gestimuleerd worden moeten hun talenten te toetsen aan gelijkwaardige spelers, geldt dit ook 
voor spelers die op Limburgs niveau trainen en voetballen. De Provincie neemt hierin haar 
verantwoordelijk en stimuleert de KNVB en de 4 BVO’s hun lokale grenzen te verleggen en 
talenten kansen te bieden om ‘beter te kunnen worden’.  
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Maatschappelijke activiteiten 2016-2017 

 
MVV Maastricht staat voor Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht. Deze 
naamsverandering is destijds bewust gekozen, 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 

  - Playing for Success 

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

    amateurclubs uit de regio (zie ook hierboven). 

De inzet van spelers en staf tijdens bovengenoemde maatschappelijke projecten en activiteiten 
heeft  zich in het seizoen 2016-2017 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 nu voor het vierde seizoen 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 het seizoen 2016-2017 is het project Lerend scoren 
geïntegreerd in het project De Gezonde School, en is op basis hiervan de samenwerking met 
Maastricht Sport geïntensiveerd. Verder zijn er stevige contacten gelegd met JOGG (Jongeren op 
Gezond Gewicht)-regisseurs in de regio en zijn voorstellen gedaan voor samenwerking in dat 
kader. Eén niveau hoger is de samenwerking tussen de vier Limburgse BVO’s én de Provincie 
gezocht. Op basis daarvan zijn er verregaande plannen voor samenwerking in het kader van de 
‘Sociale Agenda’. Het project Lerend scoren zal daarbij o.a. als onderligger gaan dienen.   
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) en 
uiteraard MU. PfS, een naschools programma voor leerlingen uit het basisonderwijs en het 
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voortgezet ondewijs, die zelfvertrouwen nodig hebben, leren met 'n ‘WOW-gevoel’, maakt 
wekelijks gebruik van het stadion en de andere faciliteiten. In het seizoen 2016-2017 was het 
voor het eerst dat ook leerlingen van het voortgezet onderwijs deelnamen aan PfS.  
Zeer regelmatig worden, naast deze projecten, ook andere maatschappelijke activiteiten “op 
aanvraag” gesteund door spelers en staf. Te denken valt bijv. aan deelname aan de activiteiten 
van maatschappelijke partners en sociale instellingen en organisatie óf aan 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.   
 
Doorkijk naar seizoen 2017-2018 leert dat er diverse doelgroepen zijn die MVV op dit moment 
‘bedient’ met haar maatschappelijke projecten én activiteiten. Echter, andere doelgroepen 
verdienen (extra) aandacht. Zo is het sporten en bewegen voor ouderen steeds meer een 
speerpunt aan het worden in de landelijke tendens, net als het sporten en bewegen van mensen 
met een beperking. MVV Maastricht bekijkt de mogelijkheden om hierop in te springen in de zeer 
nabije toekomst.  
Door bovenstaande ontwikkelingen is MVV blijvend op weg een grote en stabiele 
“maatschappelijke” vereniging te worden. 
 
 
Toestand op balansdatum 
Sportief gezien draait de club een prima seizoen. Tot de laatste minuten is gestreden voor een 
plek in de Eredivisie. Het blijkt dat de play-off ‘s bijgedragen hebben tot een financieel goed 
seizoen. De aandacht op kostenbeheersing (en zelfs nog kostenreductie waar mogelijk) blijft 
noodzakelijk om de bescheiden begroting in evenwicht te houden. Inkomsten die niet ‘hard’ zijn, 
worden niet begroot. Dus de extra inkomsten uit de play-off ‘s kunnen als een surplus aan 
inkomsten ‘geboekt’ worden.  
 
Het positief jaarresultaat bedraagt € 180.000,-. En daarmee sluit MVV voor de 3

de
 keer met een 

batig saldo het seizoen af. Een goede prestatie die niet vanzelfsprekend is in het betaald voetbal. 
Met het goede jaarresultaat is de club in staat om de verplichtingen van het spelersfonds 
vervroegd af te lossen. Dat geeft weer een goede basis om te werken aan een steviger financieel 
fundament.  
Dat is nodig omdat het negatief eigen vermogen van de club na afsluiting van het seizoen  
€ 211.000, - bedraagt. Dat is redelijk fors te noemen maar de trend laat onmiskenbaar zien dat 
MVV de laatste jaren hard heeft gewerkt om het negatief eigen vermogen af te bouwen.  
Voor de volledigheid wordt vermeld dat het jaarresultaat volledig ten gunste komt van het EV.  
 
In het nieuwe seizoen 2017 – 2018 wordt een voorstel gemaakt wat de lijn zal zijn om het 
negatief EV om te buigen in een begin van weerstandsvermogen.  
 
Toekomstvisie 

 
De zogenaamde ‘herijkingsvisie 2014’ is de rode draad geweest voor de inrichting van de 
organisatie en hoe MVV zich heeft opgesteld als maatschappelijke partner van haar stakeholders 
en als voetbalbedrijf. In het nieuwe seizoen wil MVV deze visie toetsen en (eventueel) 
herschrijven aan de ontwikkelingen van de laatste jaren. Met een aangepaste visie moet MVV 
zich preparen op het beleid voor de komende jaren. Het beleid moet zich richten op een club die 
sportief in staat is om te strijden voor een plek in de play-off ‘s.  
 
De club zal zich gaan richten op voetbal, financiën, commercie en maatschappelijk. In het nieuwe 
seizoen zullen deze speerpunten verder uitgewerkt worden.  
 
Verder zal ook de samenwerking met de gemeente versterkt worden. De gemeente is en blijft 
een belangrijke partner voor de club. Dit geldt voor diverse maatschappelijke activiteiten die club 
en gemeente samen vormgeven maar ook voor de hardware nl. het stadion. Het Geusseltstadion 
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is het grootste sportcomplex van de stad. De gemeente is eigenaar en MVV is gebruiker.  
Het verbeteren van de business club en de kantoren blijft een vurige wens. Dit wordt in het 
komend seizoen projectmatig aangepakt, evenals het installeren van zonnepanelen op de daken. 
Ook zullen we plannen uitwerken voor een vierde kleedlokaal en het verbeteren van de opslag. 
Samen met de Gemeente en VZM zullen de outlets worden gerenoveerd. Tevens wordt een 
begin gemaakt met de renovatie van de WC-s (Q-park kant). 
 
Een goede verstandhouding met een belangrijke partner als de gemeente zal bijdragen tot een 
goed sportklimaat in de stad.  
 
 
 
 

 

 

 

 

Voorzitter                                                 Algemeen Directeur 

 

Bert Kersten                                           Paul Penders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Organisatie: toelichting 
 

Organisatie Symbool 

Vereniging MVV Maastricht: 

• In de MVV organisatie is de Vereniging MVV Maastricht het 
hoogste toezichtorgaan. 

• Uit de vereniging is een Ledenraad(LR) geformeerd, die 
bestaat uit een evenredige doorsnede van alle groeperingen. 

• De LR bestaat uit 8 maal 5 is 40 leden. 

• De LR kent een bestuur van 7 leden. 

• De vereniging heeft meer dan 2000 leden. 

 

 

Betaald Voetbal Organiatie (BVO): 

• Deze bestaat uit MVV – 1 en de Jeugdafdeling met 7 teams 

• De BVO wordt geleid door een Bestuur bestaande uit 7 
personen. 

• De BVO rapporteert aan de LR. 

• Tevens kent de BVO een financiële commissie, die bindende 
adviezen geeft. 

• Operationeel wordt de BVO geleid door een directie, 
bestaande uit 2 directeuren (Algemeen en Financieel). 

• Het kantoor wordt gevormd uit 6 medewerkers en vrijwilligers. 

 

 

 

Maastricht United(MU): 

• MU is een onderdeel van SMPM (scoren met talent) 

• 20 Amateurclubs zijn lid van MU. 

• Onze vrijwilligers en trainers/spelers scouten hierbij de beste 
talenten, die regelmatig met en tegen de MVV jeugd 
voetballen. 

 

Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht(SMPM): 

• De maatschappelijke poot is onlosmakelijk verbonden aan 
MVV en leidt diverse projecten, 

• Pijlers: 
o Scoren met gezondheid 
o Scoren met talent.   

 

 

 


