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JAARVERSLAG BVO – MVV MAASTRICHT SEIZOEN 2014-2015 

 
Samenvattend 

Het seizoen 2014-2015 is in financieel opzicht voor de BVO MVV opnieuw met een positief 
resultaat afgesloten. Door een stringente beheersing van de kosten, met name ten aanzien van 
de personeelskosten is dit gelukt. Tegenvallende resultaten werden gescoord bij sponsoring,  de 
recettes en bij de opbrengsten uit de horeca (business club). De kosten van huur van de 
accommodaties belasten de exploitatie onevenredig fors. Voor het komende boekjaar zal 
opnieuw een strenge begrotingsdiscipline gelden omdat ons negatief eigen vermogen nog te 
omvangrijk is. 
Voetbaltechnisch is na een moeizame eerste seizoenshelft, het tweede deel naar tevredenheid 
afgerond. Net werd naast de laatste periodetitel gegrepen. Afgelopen seizoen heeft ook de 
samenwerking met KRC Genk vorm gekregen. In het komende seizoen moet deze 
gerevitaliseerd worden en uitgebouwd. 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 moet dit versterken. 
MVV vervult haar maatschappelijke rol met verve. 

                                                

 



Algemeen 2014-2015. 
 

Bijna alle BVO’s in de eerste divisie hebben te maken met tegenvallende resultaten. MVV is een 
van de weinige clubs in de Jupliler Leaque met een positief resultaat over het boekjaar van ca € 
115.000. Bekend is dat MVV nog te maken heeft met een schuld aan een spelersfonds. In het 
afgelopen seizoen hebben we dit afgekocht. Dit zal wel nog de komende 4 seizoenen voor nog 
enige druk op de begroting zorgen. Voordeel hiervan is dat we nu ook benefits kunnen krijgen 
van transfers.  
 
Op 19  oktober 2015 is de jaarrekening door de Ledenraad  vastgesteld. 
 

Voetbalzaken 2014-2015 en maatschappelijke activiteiten. 
 
 
Technische zaken 2014 - 2015 

Met Ron Elsen aan het roer start MVV Maastricht aan de voorbereiding van het seizoen 2014-
2015. Inmiddels is afscheid genomen van 12 spelers: B. Castro, Y. Derix, T. van Hyfte, T. de 
Boevere, M. la Rosa, N. Rutjes, D. Schreurs, A. Seceroviç, A. Stankov, C. Unal, S. Verdellen en 
S. Winkens en assistent trainer: E. Hermans. 

K. Daerden moest vanwege een zware knieblessure stoppen met het spelen van betaald voetbal 
en is aan de technische staf toegevoegd als assistent-trainer. Daarnaast wordt E. Meijer parttime 
assistent-trainer. Beide heren kunnen bogen op een fantastische voetbalcarrière en beschikken 
over de bagage om de jonge selectie op te leiden. M. Wijnen is, net als voorgaande seizoen, 
keeperstrainer.  

Nieuwe gezichten aan het begin van de voorbereiding zijn D. Brouwers (Helmond Sport), J. 
Coppens (Cercle Brugge, België), H. Verhulst (AZ Alkmaar) en een zestal jeugdspelers die 
deelnemen aan de selectietrainingen: de gebroeders Martina, Z. van Melick, M. de Jong, E. 
Yildirim en W. Pastoor. 

Met dank aan de intensieve samenwerking met KRC Genk hebben we tevens de mogelijkheid 
om een viertal talentvolle jonge spelers te huren van de Belgische eersteklasser: J. Croux, S. 
Peeters, A. Alessandro en W. Ofori. 

De competitie wordt gestart met een zeer jonge, onervaren en krappe selectie. Tijdens een 
dramatische eerste competitiewedstrijd verliezen we met 5-0 van Almere City. Vervolgens 
worden D. Maatsen (NAC Breda), W. Vink (Vitesse), N. Vorthoren (Willem II), R. Hikspoors (FK 
Varnsdorf, Tsjechië) en Jesse Wijnen (Roda JC, gehuurd) in de laatste fase van de transfermarkt 
nog toegevoegd aan de selectie. 

In de eerste serie van 10 wedstrijden worden er maar 7 punten behaald. In de beker werden wel 
goede zaken gedaan door in de eigen Geusselt na verlenging te winnen van Helmond Sport (4-
3). Na 15 wedstrijden in de competitie heeft de ploeg 10 punten behaald en lijkt het een 
troosteloos seizoen te worden onderin de Jupiler League, mede ook door de uitschakeling in de 
beker door VVV Venlo. De overwinning, begin december, bij RKC Waalwijk (de nummer laatst) 
luidt echter een ommekeer in. Er is een duidelijke verbetering te zien in de spelstijl tijdens de 
wedstrijden.  

Tel daarbij op dat er versterking komt in de winter van L. Labylle (gehuurd van PEC Zwolle), P. 
Huser en J. Streutker (beide gehuurd van SC Heerenveen). Afscheid wordt er in de winterstop 
genomen van G. Maria (RKC Waalwijk), R. Hikspoors (Sara wak, Maleisië) en J. Wijnen (terug 
naar Roda JC), maar met een sterkere selectie wordt er vanaf de zinderende derby, thuis tegen 
Roda JC (3-1 winst), een zeer sterke inhaalrace ingezet. Voetballend gezien staat er een blok en 
het team dat er staat is evenwichtig en gaat er volledig voor. 



Dat leidt bijna nog tot de 4
e
 periodetitel en plaatsing voor de Jupiler Play-Offs. Eén punt is 

uiteindelijk het verschil met periodewinnaar FC Eindhoven en daarmee is het seizoen twee 
wedstrijden voor het einde sportief gezien afgelopen voor MVV Maastricht.  

MVV Maastricht eindigt uiteindelijk op een 11
e
 plaats op de ranglijst, met 48 punten uit 38 duels 

en een doelgemiddelde van -19 (59 voor en 70 tegen). Topscorer is D. Brouwers met 15 
doelpunten, gevolgd door S. Peeters en S. Braken met 7 doelpunten. N. Kuipers krijgt de meeste 
gele kaarten: 9 stuks en er vallen maar 3 rode kaarten in totaal. D. Maatsen ontvangt 1 keer rood, 
H. Moustafa 2 keer. J. Croux is de enige speler die in alle competitiewedstrijden van MVV 
uitkomt. 

MVV Jeugd 

Ook de MVV jeugd wordt geconfronteerd met forse bezuinigingen. De meeste trainers werken 
tegen een vrijwilligers vergoeding. Dat is uiteraard niet marktconform en niet iedereen heeft de 
juiste diploma’s voor de KNVB licentie eisen. In de loop van het seizoen wordt de jeugdopleiding 
gescreend door de KNVB en ingedeeld in de laagste klasse. Dat wil zeggen de opleiding heeft 
een ‘lokale status’ gekregen op een schaal van: internationaal – nationaal – regionaal – lokaal. 
Hier is dus veel werk te doen! 

Het seizoen voor de jeugd begint moeizaam. De aankondiging van nieuwe visie (op het einde van 
het seizoen 2013-2014), intensivering samenwerking met KRC Genk, en de aangekondigde 
opheffing van de A en B jeugd leiden ertoe dat veel spelers in de bovenbouw bij aanvang van het 
seizoen 2014-2015 vertrekken. De bovenbouw verliest hierdoor aan kwaliteit.  

Toch weet de A jeugd kampioen te worden in de derde divisie en daarmee de degradatie van het 
seizoen daarvoor goed te maken. De B-jeugd bereikt na een dramatische start (7 nederlagen op 
een rij) uiteindelijk zelfs de nacompetitie voor promotie naar de 1

ste
 divisie. In de tweede ronde 

wordt het elftal uitgeschakeld. De C1 en D1 handhaven zich zich op het hoogste niveau in de 
middenmoot. De onderbouw (12 jaar en jonger) scoort gemiddeld genomen iets lager.  

Bij de bovenbouw wordt een begin gemaakt met het ‘terughalen’ van oud-MVV spelers. Vooral de 
A-jeugd profiteert van de ervaring en kennis van twee clubiconen Johan Dijkstra en Jo Bonfrère.  

Voor het eerst werkt de jeugd met een looptrainer, een mentale trainer en een diëtiste. Het gaat 
om professionals die als vrijwilliger hun gewaardeerde diensten aanbieden. Hun werk heeft een 
positieve invloed. Niet zozeer op het veld maar vooral in de belevingswereld van de jeugd. ‘Wat 
moet je doen en laten’ om een goede speler te worden. Het bewustwording proces kan echter 
nog sterk verbeterd worden.  

Ook positief is de terugkeer van de jeugd in het nieuwe Geusseltpark.  In het seizoen 2013-2014 
speelde de jeugd een groot deel van haar wedstrijden op het sportpark van RKVCL. In het 
afgelopen seizoen 2014-2015 vinden de wedstrijden weer plaats in het vertrouwde Geusseltpark. 
Nadeel van deze constructie is, dat de MVV-jeugd geen eigen kantine heeft en daardoor ook 
geen inkomsten kon genereren voor MVV.  

Wat betreft de samenwerking met Genk op gebied van de jeugd zijn weinig tot geen vorderingen 
gemaakt. Zowel de beleving bij de jeugdafdeling in Genk als ook het niet kunnen voldoen aan de 
Nederlandse licentie eisen, maken dit op dit moment onmogelijk. Het seizoen kan vooral 
gekenmerkt worden als het operationeel houden van de MVV - jeugdafdeling. Dat wil zeggen 
korte termijn zaken kregen prioriteit boven de lange termijn.  

Maastricht United  

Bij aanvang van het seizoen is een begin gemaakt een bredere aanpak van Maastricht United. 
Maastricht United is een samenwerking van MVV en 20 amateurverenigingen in de regio. Het 
verbindende motto is “samen een klasse beter”.  



Bij aanvang van het seizoen hebben de clubs 180 spelers aangedragen die onder leiding van 
(oud-)MVV’ers samen trainen. De trainingen worden afgewerkt op de sportparken van vv Bunde, 
SVME, RKVCL, Scharn, Bunde, de Heeg en SCM.  

In de winterstop worden na diverse selectiewedstrijden de beste spelers verzameld. Deze 
talenten spelen in de tweede seizoenshelft wedstrijden tegen MVV, KNVB en Roda JC teams. 
Een prima ervaring voor jeugdspelers die normaal gesproken deze mogelijkheid niet (meer) 
krijgen.  

De beste spelers van MU kregen in de tweede seizoenshelft een stageperiode bij hun 
leeftijdsgenoten van MVV aangeboden. Dit heeft ertoe geresulteerd dat op het eind van het 
seizoen 16 regionale voetballers overschrijving hebben aangevraagd naar MVV. Dit heeft als 
positief neveneffect gehad dat de binding met de lokale achterban versterkt werd. Het aantal 
Belgische spelers – in het recente verleden ca. 25-30% van het spelersbestand – neemt hierdoor 
voor het eerst sinds jaren af.  

Ook wordt een begin gemaakt met een samenwerking met de gemeente. MU teams doen mee 
aan de Maastricht Sport activiteiten op de Cruijff Courts.  

Maatschappelijke zaken 2014-2015 
 
MVV Maastricht heeft vanaf 2013-2014 gekozen om haar inzet uitsluitend te richten op de inzet 
bij twee programma’s: 

1. Scoren met Gezondheid, een programma van SMPM. 

2. Maastricht United, een samenwerkingsverband van MVV Maastricht met de aangesloten 

amateurclubs uit de regio. 

De inzet van spelers en staf tijdens maatschappelijke projecten en activiteiten richt zich in het 
seizoen 2014-2015 met name op deze projecten Maastricht United (MU) en 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 of voetbal project is. 

Het project DRINK WATER, waarvan de uiting het wedstrijdshirt reeds twee seizoenen siert, 
belangrijk. Samen met SMPM wordt het project geïntegreerd in de andere maatschappelijke 
projecten van de club. 

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

Voor de programmalijn “Scoren met gezondheid” staat de strijd tegen obesitas nog altijd centraal. 
Voor de komende tijd wordt deze lijn verder uitgebouwd. Samen met Maastricht Sport en het 
MUMC+ en met de ondersteuning van partners als Fontys Sporthogescholen en Health Center 
Maastricht wordt het project “Overgewicht Buitenspel” geperfectioneerd en omgedoopt tot het 
‘programma’ Coach Sports. 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 Lerend scoren – Lekker Fit, 
Playing for Success (PfS) en Dutch Street Cupworden op aanvraag ondersteund. PfS maakt 
wekelijks gebruik van het stadion en de andere faciliteiten. Incidenteel worden deze en andere 
maatschappelijke activiteiten “op aanvraag” gesteund door spelers en staf. Vaak zijn dit 



éénmalige activiteiten die vanwege een bepaalde verbondenheid met de club ondersteund 
worden. MVV is blijvend op weg naar een “maatschappelijke” vereniging. 

Toestand op balansdatum 

Zoals aangegeven heeft MVV Maastricht 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 maandagavond 19 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, kunnen de handen op elkaar voor een, in financieel opzicht, goed jaar. 
 
De operationele winst is namelijk het afgelopen seizoen € 115.636,- tegenover ca. € 58.000,- het 
seizoen daarvoor. 
 
In eerste instantie neemt het negatief eigen vermogen daardoor af van € 339.122,- tot € 
223.486,-. Echter, vanwege de afkoop van het spelersfonds (in totaal € 226.860,-) loopt het 
negatief eigen vermogen van de club toch op naar € 450.346,- 
 
Alhoewel die afkoop een forse wissel trekt op de liquiditeit is dit absoluut noodzakelijk. Enerzijds 
wordt met die afkoop voorkomen dat MVV geconfronteerd zal worden met stevige boetes van de 
KNVB. Anderzijds is de club nu ‘baas in eigen huis’ en kan MVV investeren in een degelijke 
voetbalinfrastructuur zonder inmenging van derden. 
 
In de resultatenrekening is te zien dat op vrijwel alle fronten de baten zijn afgenomen. Zowel in 
absolute als in relatieve zin is op het gebied van sponsoring de daling het grootst. Namelijk bijna 
23%. Dit bij een algehele daling van de opbrengsten van ruim 16%. 
 
Door in te spelen op deze lagere opbrengsten en de tering naar de nering te zetten is de 
organisatie er desalniettemin in geslaagd een positief bedrijfsresultaat te realiseren. 
 
De meest significante daling in de kosten betreft een daling van ruim 25% in de 
personeelskosten. 
 

Huidige stand van zaken 

 
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 houdt vast aan het 
gegeven dat de gehele som in de balans moet worden meegenomen, waardoor het jaarresultaat 
weer negatief wordt. Ondanks dit feit blijft MVV op basis van de jaarrekening 2014-2015 
ingedeeld in 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 2015– 2016 opnieuw hard te 
werken en het vizier scherp te houden met voetbal op 1, maar ook maatschappelijke projecten 
blijvend te ondersteunen. Een omlaag bijgestelde begroting is helaas ook noodzakelijk om de 
uiteindelijke doelen te realiseren. 
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.  
Randvoorwaardelijk hebben we concepten ontwikkeld, samen met de universiteit, de gemeente 
en anderen op het gebied van Gezondheid, Beweging, Voeding, Kennisoverdracht en 
Talentontwikkeling, blijven we ondersteunen. 
Ook de nauwere samenwerking met de Gemeente zal in het komende seizoen verder gaan. We 
spelen vanaf dit seizoen op kunstgras en gaan het Geusselt stadion verder ontwikkelen en 
klaarstomen voor de toekomst. Hierbij zijn projecten als realisatie kleedlokalen Jeugd en 
herplaatsen van de Businessclub en Kantoor van groot belang. 
 
Vastgesteld d.d. 28 oktober 2015. 
 
Voorzitter                                                 Algemeen Directeur 

Bert Kersten                                            Frans Erens 

 


