
 

Verslag seizoen 2021-2022 

“Terugblik” 

 

Algemeen  

‘De Magie van Maastricht’ 

Onder deze titel werd de MVV-Visie gepresenteerd. Deze is met een grote zorgvuldigheid tot 

stand gekomen; Na overleg én goedkeuring van en met alle geledingen binnen MVV.  

In een voetbalwereld die steeds zakelijker en afstandelijker wordt, onderscheidt MVV zich 

door een uitdrukkelijke focus op presteren door het opleiden en ontwikkelen van onze 

spelers, staf en organisatie. Vanuit een onderscheidende jeugdopleiding tot aan het 1e elftal, 

we zetten gezamenlijk in op groei en vooruitgang met de implementatie van een eigen 

technisch DNA dat herkenbaar moet zijn door de hele vereniging heen. Van de jongste jeugd 

tot het eerste elftal. Dat topsportklimaat beperkt zich daarbij niet alleen tot het voetbal, 

maar is breder en maatschappelijk van aard. We verbinden ons graag aan deze positieve 

ambitie en aan alle partijen die daaraan meewerken. Daar profiteren niet alleen onze eigen 

spelers, trainers en organisatie van maar ook sporters uit de verre regio.  

De rode lijn die terugkomt in al onze resultaatgebieden: groei en ontwikkeling realiseren 

voor de club MVV, onze spelers en staf, onze zeer gewaardeerde en hardwerkende 

medewerkers en vrijwilligers en voor de maatschappelijke en zakelijke partners waarmee we 

heel graag samenwerken. Als ontwikkelorganisatie scoren we daarmee op sportief, 

maatschappelijk en economisch vlak en creëren we een meerdimensionale toegevoegde 

waarde die past bij onze identiteit en kernwaarden. 

 

Corona 

Een deel van het seizoen 2021-2022 werd weer getroffen door coronamaatregelen. Hierdoor 

moesten weer wedstrijden afgewerkt worden met beperkt en of zelfs zonder publiek. Voor 

MVV betekende dit vijf wedstrijden zonder enige toeschouwers in het stadion. Hetzelfde 

gold natuurlijk voor het seizoen 2020-2021 waardoor in seizoen 2021-2022 

compensatiemaatregelen werden aangeboden aan sponsors en publiek.  

 

 



 

 

Professionalisering 

Er zijn dit seizoen grote stappen gezet op verschillende gebieden op weg naar 

professionalisering van de club MVV Maastricht. Zo is er op medisch en performance gebied 

een samenwerking opgezet met Sport Medisch Centrum Maastricht, waardoor we ook 

gebruik kunnen maken van de faciliteiten bij sporthal de Geusselt. Maar ook op het gebied 

van performance coaching, fysiobegeleiding, ondersteuning medische keuring en individuele 

screening staat SMC ons bij. Ook leveren ze masseurs en verzorgers. Verder hebben we met 

Dot.com voor MVV 1 en de Academy de beschikking gekregen over een nieuw datasysteem, 

waarin alle belangrijke prestatie-gegevens van spelers kunnen worden opgeslagen. Ook zijn 

er samenwerkingsverbanden gesloten met onder meer de Universiteit Maastricht en 

Hogeschool Zuyd.   

 

Commercie 

Er werd een relatiebeheerder aangesteld. Zijn voornaamste taken zijn bestaande relaties 

goede contacten mee onderhouden en verder uitbouwen. Daarnaast gaat MVV zich richten 

op het vermarkten van de ijzersterkte naam Maastricht. Dit zorgde ervoor dat 

Voetbalshop.NL en Nike zich wilden binden aan MVV. Onze club is daarmee de eerste club in 

de Keuken Kampioen Divisie die door Nike gekleed wordt. (vanaf 1 juli 2022). De 

samenwerking met SuperGame eindigt helaas na 1 jaar. De hoofdsponsor kreeg van de 

Nederlandse Kansspelautoriteit geen licentie, waardoor sponsoring voor SuperGame geen 

waarde zou hebben. Het shirt werd verder gesierd door de namen van sponsors Hansen 

Dranken (mouw/schouder), Voetbalshop.nl (mouw/schouder) en Naga Solar (achterzijde, 

boven rugnummer). 

 

Wat betreft New Business Partners ligt er nog een grote uitdaging. Hier zullen volgend 

seizoen stappen gezet gaan worden. Natuurlijk blijft met name op het gebied van commercie 

een eventuele en vooral onvoorspelbare terugkeer van de corona op de loer liggen. 

 

Bij de MVV Academy werd op commercieel vlak een ambassadeurs-community opgericht en 

werd de scouting opnieuw ingericht. De MVV Academy wil voor de realisatie van haar 

plannen niet louter afhankelijk zijn van de financiële bijdrage van de BVO MVV. 

 



 

 

 

De Academy heeft daarom in het seizoen 2021-2022 een target van 50.000 euro 

geaccepteerd als een “eigen”, extra opbrengst. Daarom zijn er al vroeg in het seizoen 

plannen gemaakt om dit target te realiseren: 

- de manager Academy en de leden van de Adviesgroep hebben in eerste instantie hun eigen 

netwerken   aangeboord om financiële bijdragen te realiseren 

- er zijn een aantal sponsor pakketten ontwikkeld 

De eerste doelstellingen zijn gerealiseerd. Het target is behaald, 52 ambassadeurs hadden 

eind juni 2021 een toezegging gedaan en het pakket bleek in elk geval duidelijk genoeg om 

aandacht en steun te verwerven. 

Wij zijn trots op de opstart van de MVV ACD ambassadeur community! 

 

MVV Academy 

We zijn een jaar onderweg met de MVV Academy, en de eerste grote stappen zijn naar 

ieders tevredenheid gezet. Ron Elsen heeft als Manager Academy veel en goed werk verricht 

samen met de diverse werkgroepen en bestuur. Binnen de club is vijf jaar uitgetrokken om 

de Academy goed neer te zetten. Dat zal met vallen en opstaan gaan, maar we hebben er 

alle vertrouwen in dat we samen een goede basis leggen voor onze talenten en uiteindelijk 

dus voor MVV 1.  

Zo werd de scouting opnieuw ingericht maar ook de kennisomgeving uitgebreid met 

partnerships met onder andere Hogeschool Zuyd, Universiteit Maastricht, Hotel 

Management School Maastricht, Montessori-school. Verder stelde MVV Maastricht alles in 

het werk om trainers naar een hoger niveau te brengen middels het aanbieden van KNVB-

cursussen.  

Op het gebied van een nieuwe accommodatie is er een eerste strategische verkenning 

geweest. Verder is er een visie opgesteld om amateurclubs uit de regio intensiever bij MVV 

te betrekken. Ook zijn er stappen gezet om het MVV-DNA verder te ontwikkelen.  

Mooi sportief resultaat was het feit dat vanuit de MVV Academy diverse spelers 

doorstroomden  en debuteerden in het eerste elftal.  

We noemen Thomas van Bommel, Marko Kleinen, Tim Zeegers en Lars Schenk. Een ander 

sportief prima resultaat is dat MVV U16 kampioen werd.  



 

 

Raad van Commissarissen 

In juli 2021 werd bij MVV Maastricht de Raad van Commissarissen (RVC) benoemd: Onno 

Hoes en Hans Verwijlen. Hoes was van 2010 tot 2015 burgemeester van Maastricht. Na zijn 

vertrek werd hij waarnemend burgemeester in Haarlemmermeer. Sinds 2019 is hij voorzitter 

van de makelaarsvereniging NVM. Hoes gaat zich in de RvC van MVV op de commerciële en 

maatschappelijke bedrijfsvoering richten. 

Hans Verwijlen is de voorzitter van de RvC. Daarnaast heeft hij de portefeuille Financiën en 

Bedrijfseconomisch onder zijn hoede. Verwijlen was werkzaam als directeur bij ABN Amro, 

MTB en Vixia. Daarnaast heeft hij sinds 2015 zitting in de RvC van Waterleiding Maatschappij 

Limburg (WML). 

 

Sportief 

MVV Maastricht kon tot aan de winterstop geregeld leuke resultaten boeken. Na de 

winterstop ging het sportief gezien duidelijk een stuk minder.  

In de beker (tweede ronde) werd MVV in een uitduel uitgeschakeld door toenmalig 

eredivisionist PEC Zwolle. Elf wedstrijden lang werd er niet gewonnen, acht keer zelfs op rij 

verloren. MVV was dan ook op een gegeven moment helemaal onderin de ranglijst van de 

Keuken Kampioen Divisie te vinden. Uiteindelijk werd eind maart 2022 vroegtijdig afscheid 

genomen van trainer Klaas Wels, die aan zijn eerste seizoen bezig was. Zijn assistent Maurice 

Verberne ging de laatste zes wedstrijden als ad interim hoofdcoach aan de slag. Uiteindelijk 

eindigde MVV op een zestiende plek. 

Een grote stap heeft MVV Maastricht natuurlijk gezet met de komst van Ronny van 

Geneugden. De technisch manager kwam in de zomer van 2021 naar MVV en heeft steeds 

meer zijn stempel op de ploeg kunnen zetten. Zo werden langdurige contracten afgesloten 

en steeds minder een beroep gedaan op huurspelers. Op deze manier stroomden ook de 

nodige MVV-Academy-spelers door. 

 

Financieel 

Het seizoen 2021-2022 is door MVV Maastricht afgesloten met een netto resultaat van  

€ -568.000. Het eigen vermogen per balansdatum wordt hierdoor negatief en bedraagt  

€ -526.000. 

 



 

 

Omzet 

De netto-omzet bedraagt € 2.771.000 ten opzichte van € 2.477.000 in seizoen 2020-2021 

(inclusief subsidies en loonkostenbijdragen). De stijging wordt met name veroorzaakt door 

een stijging in de wedstrijdbaten. In seizoen 2020-2021 was er geen verkoop van losse 

kaarten en ook de verkoop van seizoenkaarten is gestegen. Tevens zijn de opbrengsten uit 

Subsidies en giften gestegen door de inkomsten uit de ambassadeurschappen voor de 

Academy. 

De verkoop van de spelers Surmeli en Déom gedurende het seizoen 2021-2022 zijn verwerkt 

onder resultaat vergoedingssommen. 

Kosten 

De bedrijfskosten in seizoen 2021-2022 bedragen € 3.443.000 ten opzichte van € 2.883.000 

in seizoen 2020-2021, ofwel een stijging van € 560.000 (19%). 

De personeelskosten zijn met 19% gestegen, dit komt met name doordat in seizoen 2020-

2021 € 267.000 meer aan NOW is verantwoord vanwege het omzetverlies door Corona. De 

verwachte tegemoetkoming NOW wordt in de jaarrekening in mindering gebracht op de 

personeelskosten. 

De huisvestingskosten zijn gestegen met 28% ten opzichte van seizoen 2020-2021, dit komt 

met name doordat er in dat seizoen een huurkorting is verantwoord in verband met Corona. 

In seizoen 2021-2022 is er geen huurkorting. 

Verder zijn de wedstrijd- en trainingskosten gestegen (22%). Deze stijging betreffen voor een 

groot deel kosten rond wedstrijddagen zoals beveiliging welke er in seizoen 2020-2021 niet 

waren vanwege de wedstrijden voor lege stadions. 

Overheidssteun 

MVV Maastricht heeft in seizoen 2021-2022 gebruik gemaakt van de Tegemoetkoming Vaste 

Lasten (TVL) en de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). 

Gezien de onduidelijkheden inzake de afwikkeling van de STIK-regeling, is besloten om deze 

opbrengsten niet te verantwoorden in de jaarcijfers. 

Uitgaande van een positieve afwikkeling van deze regeling hebben we wél met deze baten 

rekening gehouden in onze liquiditeitsprognose over boekjaar 2022-2023. 

 

 



 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Na balansdatum heeft een aandelentransactie plaatsgevonden van de door de Stichting 

MVV Maastricht 2018 gehouden aandelen in MVV Maastricht B.V.. Deze aandelentransactie 

heeft plaatsgevonden op 18 augustus 2022. Hierdoor is de Stichting MVV Maastricht 2018 

geen enig aandeelhouder meer en ziet het aandeelhoudersregister er per 18 augustus 2022 

als volgt uit:  

23,7%: Dutch Soccer Holdings LLC  

75,3%: Stichting MVV Maastricht 2018  

1,0%: Vereniging MVV Maastricht B.V. 

Samenhangend met deze aandelentransactie tussen Stichting MVV Maastricht 2018 en 

Dutch Soccer Holdings LLC is tussen Stichting MVV Maastricht 2018 en MVV Maastricht B.V. 

overeengekomen dat de verkoopprijs van de aandelen ad € 734.400,- in twee tranches (50% 

bij levering van de aandelen aan Dutch Soccer Holdings LLC, 50% vóor 30 juni 2023) als agio 

door Stichting MVV Maastricht 2018 gestort zal worden in MVV Maastricht B.V.. De eerste 

tranche van 50% is door Stichting MVV Maastricht 2018 op 12 september 2022 gestort. 

Middels deze agiostorting heeft MVV Maastricht B.V. haar liquiditeit en continuïteit voor het 

komende boekjaar geborgd. 

 

Media  

MVV Maastricht heeft ook in 2021-2022 veel tijd en energie geïnvesteerd in de uitstraling 

van het merk MVV Maastricht door middel van het versterken van uitingen op diverse social 

media kanalen. Instagram, Facebook, de eigen website, YouTube, LinkedIn, Twitter en TikTok 

werden bij alle acties en uitingen ingezet. Omdat er vijf wedstrijden lang geen publiek in De 

Geusselt mocht komen, werd MVV Radio geïntroduceerd. Twee verslaggevers brachten live 

de wedstrijd van MVV op een eigen frequentie in de huiskamers.  

MVV TV koos voor het eerst voor een opzet in Magazine-vorm en werd niet alleen op onze 

eigen kanalen uitgezonden maar ook op RTV Maastricht. Ook hier veel aandacht voor de 

club achter de club maar ook voor bijvoorbeeld oud-spelers, historie, latjetrap en het 

interview op de bank. Namen als Cees Schapendonk, Bert van Marwijk, Jo Quaden, Gerrie 

Schrijnemakers, Willy Brokamp, Jo Bonfrere, Leo Kerstges kwamen onder meer voorbij. Het 

leverde zeer veel positieve respons op. 

Door de ludieke manier van verslaggeving op ons Twitter-kanaal, werden berichten geregeld 

door de landelijke media behandeld met als gevolg dat de MVV-berichten soms 500.000 

keer bekeken werden. 

 



 

Ook in dit seizoen bleven we altijd leading met het nieuws in en rond de club. De media 

werd opgezocht op momenten dat MVV vond dat daar de tijd rijp voor was. We spelen dan 

ook altijd – zo ver als mogelijk – open kaart richting onze achterban en de media. Treden 

geregeld in overleg met alle partijen waardoor er volledige transparantie is en de rust in en 

rondom de club gehandhaafd blijft.  

Investeerder 

Op de valreep van het seizoen 2021-2022 werd de nieuwe aandeelhouder aan de 

buitenwereld gepresenteerd. MVV Maastricht ging in zee met World Soccer Holdings (WSH). 

In totaal heeft de investeerder 24 van de 100 aandelen overgenomen. De overige aandelen 

blijven in bezit van Stichting MVV terwijl het Gouden aandeel in het bezit van de Vereniging 

MVV blijft. WSH heeft de optie tot koop vastgelegd op nog eens 24 aandelen. Het bedrag 

wat gemoeid is met de aandelentransactie is 735.000 euro. De nieuwe 

aandeelhoudersstructuur is beoordeeld en goedgekeurd door de Stichting MVV, de 

Vereniging MVV, RVC en de directie. WSH zal met één persoon zitting nemen in de Raad van 

Commissarissen. Met deze nieuwe aandeelhouder, die geleid wordt door de Amerikaan 

Scott Dyer en de Nederlander Bob Heere, verbetert het toekomstperspectief van MVV 

Maastricht. De club krijgt de kans om de voetbalorganisatie verder te professionaliseren. De 

nieuwe aandeelhouder heeft zich voor de periode 2022-2026 gecommitteerd aan de club 

MVV voornamelijk op basis van de visie van MVV: “Magie van Maastricht”. MVV Maastricht 

heeft bewust gekozen om met de Amerikaanse aandeelhouder World Soccer Holdings in zee 

te gaan omdat deze partij niet alleen geld maar ook veel know-how in de ruimste zin van het 

woord te bieden heeft. 

 

Continuïteit  

Het nettoresultaat bedraagt over het boekjaar 2021/2022 € 568.000 negatief (2020/2021: € 

368.000 negatief) en het eigen vermogen bedraagt einde boekjaar € 526.000 negatief 

(2020/2021: € 41.000 positief). Het seizoen 2021/2022 heeft zich, net als voorgaand seizoen, 

gekenmerkt als een uitzonderlijk jaar vanwege de coronapandemie. In het seizoen zijn er 

wedstrijden zonder publiek gespeeld. Dit heeft uiteraard een forse impact gehad op de 

kaartverkoop en de sponsorinkomsten. In het seizoen 2021/2022 heeft MVV vanuit de 

overheid steun ontvangen, waaronder de NOW-regeling. Daarnaast heeft MVV 

gebruikgemaakt van de regeling voor uitstel van betaling van belasting, en heeft zij met de 

gemeente afspraken gemaakt over uitgestelde betaling van de huurverplichtingen. Per 

jaareinde bedraagt de totale gezamenlijke positie aan langlopende schulden aan de 

gemeente en de belastingdienst € 965.000. Deze positie wordt in overeenstemming met de 

geldende regels en gemaakte afspraken afgelost.  



 

 

Voor het seizoen 2022/2023 heeft de directie een prognose uitgewerkt, inclusief een 

sluitende liquiditeitsbegroting. Vanuit de prognose kan MVV aan haar verplichtingen jegens 

derden voldoen, hiermee is de continuïteit voor het komend jaar gewaarborgd. Op basis van 

de financiële positie per einde boekjaar en de prognose over het boekjaar 2022/2023 

(eindigend op 30 juni 2023) verwacht de directie van MVV dat de bedrijfsactiviteiten 

duurzaam kunnen worden voortgezet. In de prognose is conform overeenkomt rekening 

gehouden met een tweede agiostorting van één van de aandeelhouders. Op grond van 

voorgaande feiten en omstandigheden heeft de directie van MVV de 

continuïteitsveronderstelling gehanteerd bij het opstellen van de jaarrekening. 

 

120-jarig bestaan 

MVV vierde dit seizoen het 120-jarig bestaansfeest. Samen met Veer Zien MVV werd er een 

familiedag georganiseerd. Deze vond plaats op onze 'geboortedag' 2 april in het stadspark bij 

de kanonnen. De hele dag was het mogelijk om het speciaal gebrouwen MVV-bier (Bloonten 

Ingel) te proeven en te bestellen maar ook MVV spelers te ontmoeten, een kijkje in de MVV 

Spelersbus te nemen, kennis te maken met de historie van MVV en te genieten van een 

hapje en een drankje waarbij prominente artiesten uit Maastricht optredens verzorgden. In 

de businessruimte werd een diner (business-meeting) gegeven. 

 

Vooruitblik 

De tomeloze inzet van velen in de laatste twee jaar richting een nieuwe toekomst voor MVV 

Maastricht begint steeds meer vruchten af te werpen. We zijn trots op wat we met z’n allen 

in de laatste twee jaar allemaal bereikt hebben. We moeten echter onze blik op de horizon 

gefocust houden. Om achterover te gaan leunen is het nog veel te vroeg.  

 

Zo gaan we dan ook komend seizoen onder meer verder met investeren in goede trainers 

voor onze MVV Academy. Maar ook verdere stappen maken op het gebied van scouting, 

commercie en ticketing. Ook willen we de accommodatie verbeteren, uitbreiden en moeten 

de faciliteiten voor onze spelers toenemen om een topsportomgeving te creëren.  

 

Zo mag er geen spelershome ontbreken dus ook dit heeft de volle aandacht. Want we willen 

met z’n allen verantwoord in een professionele topsportomgeving richting die mooie stip 

aan de horizon. En die horizon komt op deze manier steeds sneller in beeld.  



 

 

Het was opnieuw een intensief seizoen, voor iedereen. Vele medewerkers hebben 

doorgewerkt, zelfs zonder of maar minimaal verlofdagen op te pakken. Daarnaast is er een 

groot aantal vrijwilligers die enorm betrokken is bij de MVV Maastricht. Een betrokkenheid 

waardoor de club stappen kan maken. Ook het vertrouwen van de vele sponsors mag niet 

onbenoemd blijven. En last but not least is de onophoudelijke passie van de supporters. Zelfs 

op momenten dat de club na 90 minuten op verlies stond, bleven ze hartstochtelijk hun club 

toezingen. Ongekend in Nederland. De band tussen club en supporters is sowieso versterkt. 

Mede door supporters meer bij de club te betrekken en regelmatig overleg te voeren. Zo 

worden er gezamenlijk acties en kaartverkoop op touw gezet.  

Sportieve ambities  

Op veel gebieden boeken we sportieve winst. De professionele omgeving krijgt steeds meer 

gestalte. Ons uitgestippelde beleidsplan helpt over de hele lijn om de juiste keuzes te 

maken. In de periode 2022 – 2026 wordt het fundament gelegd voor de 

ontwikkelorganisatie. Hierin worden zoveel mogelijk eigen spelers en talenten uit de regio 

klaargestoomd voor het eerste elftal. Nu al zien we dat de MVV Academy met regelmaat 

spelers voor MVV1 levert. Nadat de ontwikkelorganisatie is gerealiseerd, is MVV in staat om 

structureel mee te spelen om een plaats in het linker rijtje van de ranglijst of deelname aan 

de play-offs. De snelheid waarmee we deze ambitie waar kunnen maken, is wel afhankelijk 

van de financiële mogelijkheden.  

Door de betrokkenheid van iedereen hebben we een seizoen doorgemaakt waar we 

waardevolle stappen hebben gezet richting een stabielere toekomst. Een toekomst die we 

met vertrouwen tegemoet zien. De slogan ‘Iedere dag iets beter’ kon steeds vaker 

vervangen worden door ‘Iedere dag een stuk beter’ 

 

 


