
Verslag Supportersoverleg d.d. 16 november 2017. 

1. Het supportersoverleg is door MVV uitgenodigd op de kerstborrel op 19 december 

aanstaande in de businessruimte vanaf 17:00 zijn de deuren geopend. Een leuke geste. 

2. MVV is de Governance code uit maart 2012 aan het herschrijven. Verwachting is dat dit  

voorjaar een en ander wordt afgerond. In deze code worden de verantwoordelijkheden, 

bevoegdheden, taken en rollen vastgelegd van de verschillende onderdelen binnen MVV, 

zoals de Ledenraad, het Verenigingsbestuur, het Stichtingsbestuur en de Directie.  

3. Betreft het vertrek van de voorzitter. Bert Kersten heeft tevoren aangegeven dat hij deze 

functie 3 jaar wilde bekleden. MVV gaat middels een zoekcommissie op basis van een 

profielschets op zoek naar een nieuwe preses. De commissie bestaat uit de voorzitter van de 

Ledenraad, de aftredend voorzitter van de Stichting MVV en de secretaris van de Stichting 

MVV. 

4. Besloten is om voor het volgende Supportersoverleg, de afdeling supporters van de 

Ledenraad uit te nodigen. In het eerste gedeelte van de vergadering van 20:00 tot 20:30 uur.  

5. Getoond wordt hoe de pagina’s van het Supportersoverleg vorm krijgen op de website van 

MVV. Dit zal te vinden zijn onder het kopje Fanzone. Vervolgen kan op locatie de keuze 

gemaakt worden voor verschillende subcategorieën 

- Vergaderingen 

- Supporterskaffee 

- Uitwedstrijden 

- Deelnemers 

- Contact 

Vanuit ons midden nemen wij het beheer van de website op. Ook worden uittreksels  

gemaakt van de verslagen van onze vergaderingen. 

Uitwedstrijden:  op deze pagina willen we kenbaar maken welke regels er gelden voor de 

komende uitwedstrijd(en): auto/buscombi, vrij vervoer, kassa’s open bij het uitvak of 

verkoopmomenten infobalie. Ook de regels in het uitvak nemen wij op: bv. Vlaggenstokken 

etc. Ook wat sfeerfoto’s eventueel van het uitvak hier plaatsen. 

Deelnemers: opsomming deelnemers Supportersoverleg met link naar de groepen die 

participeren.   

Contact: Om het Supportersoverleg te contacteren wordt een gmail adres aangemaakt, zo 

ook voor Supporterscoördinator Yves een eigen @mvv.nl adres. Deze adressen publiceren 

onder dit gedeelte voor een snelle benadering bij vragen supporters. 

6. In het geplande overleg met de burgemeester betreft de veiligheid, vragen wij naar de 

criteria van het nieuwe voetbalvolgsysteem. Aanwezig buiten de Burgemeester is (op zijn 

verzoek) brandweercommandant, commandant van de politie, Algemeen Directeur Paul 

Penders en het bestuurslid Supporterszaken Ronald Verheij. Ook op de agenda : 

normalisatie van het ontvangen van supporters door de clubs. Via het landelijke overleg 

wordt geprobeerd zowel een uit- als een thuiswedstrijden soepelere regels te krijgen. Onze 

eigen werkgroep gaat hiermee aan de slag. 

7. Agendapunt om in contact te treden met de politieke partijen in Maastricht. Dit om de 

gemeente Maastricht vanuit de supporters meer warm te maken voor MVV. Voorzitter 

Kersten en bestuurslid Maatschappelijke Zaken Guy Bannier hebben dit eerder gedaan.  

8. Het bezoeken van Jong FC Utrecht – MVV riep veel vragen op. Hier ging namelijk van alles 

fout. De wedstrijd zou eerst een vrij soepele autocombi zijn. Daarna werd de deadline 

veranderd om op te geven. Omdat eerder is aangegeven dat 2 kleine busjes zouden afreizen 

van de SC mocht een grote bus niet meer rijden. Maximum aantal kaarten gesteld op 25. 



Vaste supporters die al jaren meereizen werd zo belemmerd mee te gaan. Uitvak werd niet 

opengesteld bij aankomst. De buscombi kaartjes werkten niet bij de kaartscanners op de 

hoofdtribune. Utrecht vroeg daarna de volledige prijs aangezien die kaartjes niet geldig 

zouden zijn. Ook bij navraag via het Landelijk Supporterscollectief bij Utrecht supporters lijkt 

de fout bij Utrecht te liggen. De algemeen directeur heeft inmiddels zijn beklag gedaan en 

gevraagd om voor de toekomst verbeteringen door te voeren.  

9. De shirtcommissie is al vroeg benaderd om mee te denken over het nieuwe thuis- en uitshirt 

voor volgend seizoen. Zijn ook uitgenodigd door Masita om daar eens een kijkje te nemen. 

Kernwaarden thuisshirt zijn nogmaals bij Masita ingebracht.  

 


