Nieuwe voorzitter MVV
MVV moet binnenkort op zoek naar een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter, Bert
Kersten, heeft bekendgemaakt de club volgend jaar te zullen verlaten.

1 U mag een profielschets van de ideale nieuwe voorzitter
van MVV maken. Welke 3 eigenschappen zouden dan zeker
niet mogen ontbreken?
(u mag maximaal drie antwoorden kiezen)
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Anders, namelijk:






















Affiniteit met actief voetbal
Bedrijfsmanager
Commercieel netwerker
Een alertoon
Financieel inzicht
Financieel sterk en risicoloos
Geen enkele interesse in MVV.
Geen interesse in MVV
Gek zijn
Geld
Goede contacten met bedrijfsleven en overheid.
Integer
Integer niet frauduleus, geen geldverspiller
Integer; iemand die beseft dat een professionele voetbalclub zijn eigen broek moet ophouden
zonder een beroep te doen op gemeenschapsgelden
Maastrichtenaar
Maatschappelijk
MVV boeit mij niet
Netwerker
Sorry ik heb totaal niets met voetbal
Wat maakt het uit, we gaan er niet over. Net zo min als we gaan over een CEO van andere
bedrijven.
Zie vraag 5.
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Toelichting


















Heb geen interesse in MVV, voetbal is een overgewaardeerde sport waar teveel
gemeenschapsgeld naartoe gaat
Heb geen kennis over MVV het team de benodigde eigenschappen voor een voorzitter op deze
plek. Ik ben geen voorstander van betaald voetbal.
Heb helemaal niks met MVV. Kan er geen zinnig woord over zeggen.
Heb hier écht geen mening over. Net zoals ik geen mening over de nieuwe voorzitter van de
buurtvereniging van Daalhof hebt.
Iemand die structureel extra geld genereerd of erop toeziet dat anderen dit doen en verder
vooral geen calimero gedrag.meer nederlands en echt gras in de geusselt
Ik ben totaal niet geinteresserd in mvv of de nieuwe voorZitter van mvv
Ik geef helemaal niks om voetbal en weet er ook niks van. Ik zal dus verder niks invullen.
Ik geef niets om voetbal!
Ik geef niets om voetballen
Ik heb zelf helemaal niets met voetbal. Ik gun iedereen zijn plezier zolang ik er zelf maar geen
last van heb of aan mee moet betalen.
Interesseert me niet, als ze maar stoppen met van gemeenschapsgeld te leven
MVV interesseert mij totaal niet!
MVV is geen zaak van de gemeente
Totaal geen interesse in voetbal. Elke (gemeentelijke) inspanning is teveel.
Voetballen is een geweldige mannenwereld, het zou heel goed, ook voor het imago zijn als er
een vrouw benoemd wordt, getuigd van daadkracht, innovatie en durf, en het resultaat zal zijn
dat er een mooi evenwicht komt in de harde voetbalmannenwereld, doordat een vrouw net
een iets ander perspectief heeft, zodat het voor de buitenwereld en imago ook positief zal
uitstralen
Vrouw is beter maar met een sterk en daadkrachtig voorkomen ( wel erg met het spelletje
begaand)
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2 ‘De nieuwe voorzitter van MVV moet minstens 5 jaar
aanblijven’
(in hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=278)
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Weet niet

Toelichting
Zeer mee eens



Zie vraag 5

Mee eens




Tenzij blijkt niet geschikt te zijn als voorzitter
Wil je stabiliteit en je visie met je doelstellingen realiseren dan is deze termijn
nodig.

Neutraal



Mits hij het goed doet.

Mee oneens



Afhankelijk van presteren

Zeer mee
oneens



Kwaliteiten moeten doorslaggevend zijn. Ik zou liever een maximale termijn
zien dan een minimale.

Weet niet




Geef niets om voetbal
Ik geef niets om voetballen
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3 Wie zou u graag als nieuwe voorzitter van MVV zien? (n=279)
Nominatie (13%):































De man van qpark die een rood/wit mvv hart heeft
Een buitenlander
Een maastrichtenaar
Een Maastrichtenaar. Bv Maurice Schoenmaeckers
Een neutrale persoon
Een vrouw (2x)
Eric meyer
Erik meijer
Geen verstand van voetbal
Geenn voorkeur
Ger Leers
Gerd leers
Gerd Leers
Gert Leers
Gradus vaan Berb
Iemand die de kwaliteiten in huis heeft
Jasper Jongen
Karl Dittrich
Lou Brans Brabant oud bestuurslid MUMC
Maastrichtenaar
Math Veugen
MVV boeit me niet
Nelleke Barning
Niemand uit de oude doos
Paul Penders
Reginald thal (2x)
Reginald Thal (4x)
Reginald Thal zou kunnen, maar hiermee wil ik andere geschikte(re) kandidaten zeker niet
uitsluiten.
Wesly
Zo iemand als bij FC Twente die vrouw

Maakt me niet uit (36%)
Weet niet (52%)
Toelichting
Nominatie




De man voldoet helemaal aan het profiel
Een profesionele neutrale persoon die uitsluitend oog heeft voor de belangen
van de vereniging en niet gelieerd is aan welke organisatie dan ook.
Het hoeft absoluut geen voetballiefhebber te zijn maar wel een verbinder die
zich niet bemoeid met de technische staf maar die deze wel tot en met
ondersteunt.
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Is betrokken bij "veer zien MVV" oud bankmedewerker, MVV hart, goede
bestuurder.
Lijkt me een goed bestuurder.
Verstand van zaken teamplayer en deskundig

Maakt me niet
uit



Als voorzitter maar voldoet aan gestelde competenties

Weet niet






Een geschikt persoon
Ga nooit naar MVV.
Ik geef niets om voetballen
Weet niet welke mensen aan die kwaliteiten voldoen.
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4 ‘De nieuwe voorzitter moet uit de omgeving Maastricht
komen’
(in hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=279)
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Toelichting
Zeer mee
eens




Geeft meer binding met de club en de regio. Kans is groot dat hjj dan meer
bedrijven uit de stad en regio bij MVV kan betrekken.
We zijn toch een Maastrichtse club

Mee eens



Liefs maastrichtenaar

Neutraal




Maakt niet uit. De kwaliteiten gelden.
Vreemde ogen dwingen. In Maastricht is het toch al snel van 'ons kent ons' en je
loopt dan het gevaar om niet duidelijk en objectief te kunnen optreden.

Mee
oneens






Afkomst mag op zichzelf nooit doorslaggevend zijn. Het gaat erom waar op dit
moment iemands hart ligt.
Hoef niet, de kwaliteit is belangrijker.
Kwaliteiten zijn belangrijker dan afkomst.
Niet per sé maar zou wel een pré zijn



Zalwel

Weet niet
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5 Als u een tip mocht geven aan de nieuwe voorzitter, welke
tip zou u dan geven?
50%

(n=273)

43%
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Ik wil geen tip geven

Weet niet

TIP (30%):




























200% inzet
Alles voor de club over hebben.
Altijd rustig blijven
Ben eerlijk en open.
Ben zo open mogelijk.
Bewaar de vrede, bevorder de goede sfeer en bewaak de financiën als een bok op een haverkist.
Bezint eer gij begint
Blijf je zelf
Blijf jezelf en focus op primaire doelen
Blijf jezelf.
Blijf strak vasthouden aan de ingeslagen koers
Denk aan de financien
Doe het uit liefde voir het voetbal, niet voor het geld
Doe het vooral niet voor het geld, maar doe het om dat je graag met mensen omgaat en de sport
je na aan het hart ligt. Anders red je het niet
Doorbreek incrowd cultuur, transparant
Een goede relatie hebben met supporters en verwachtingen naar elkaar duidelijk maken
Eerlijk zijn
Eerst winnen dan kommen we vooruitit
Fusie
Ga je eigenweg en luister niet naar de beterweters.
Ga op weg door waarop het beleid nu is ingezet
Gedreven voor mvv
Geen zakkevullers
Goed contact met supporters. Ook de harde lastige kern
Grasmat terug
Grenzeloze ambitie!!!!
Heb een zakelijk relativerubgsvermogen;
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Heeft geen tip nodig.
Het is een bedrijf
Hou de club dicht bij de stad; dus geen grote btl investeerder
Houdt je eigen broek op.
Iets meer risico durven te nemen, investeren
Indien van buiten Maastricht; verdiep je in het cultuurtje, als je het snapt heb je er voordeel aan
Investeer in een tweede elftal, zodat aankomende talenten en geblesseerde spelers daarin
ervaring en wedstrijdritme kunnen opdoen. De jeugd heeft de toekomst.
Kijken wat er mogelijk is voor de regio
Kom
Kosten verlagen
Laat zien dat je het voorzitter waard bent
Leer nederlans
Let op belangen voor MVV en supporters maar zeker ook op die van buurtbewoners en niet
voetbal minded mensen in Maastricht zodat er geen harde opstelling naar elkaar toe ontstaat
Luister ook naar de achterban
Maak er een leuke club van !
Maak MVV weer een begrip in Maastricht, kweek betrokkenheid en draagvlak onder de
bevolking. De functie is dienend aan de club en niet aan het profileren van jezelf als persoon.
Meer spelers uit de regio
Motiveer tot op het bot
Motiveren, aanmoedigen, moeilijke keuzes durven maken, efficiente bedrijfsvoering doorvoeren
MVV boeit me niet (2x)
Niet chauvinistisch
Niet om geld om rijk te worden
Niet over de begroting heen gaan, en dan weer aankloppen bij de gemeente
Onderzoek potentie samenwerking zuid Limburgse clubs
Overwegen om geen uitpubliek meer in de geusselt
Probeer het uiterste ui de hele club MVV te halen
Realistisch zijn
Realiteitszin
Schaf dat spelletje af
Snel naar Roda gaan
Sponsors zoeken
Sta tussen de mensen niet boven de mensen.
Streven naar promotie
Succes
Trachten het budget langzaam te verhogen, zodat enerzijds permanent in de top van de Jupiler
Leage kan worden gespeeld en anderzijds een mogelijke overstap naar de eredivisie kleiner
wordt. Daarnaast leidt het inpassen van meer spelers uit de eigen jeugd en regio tot een betere
herkenbaarheid van de club.
Vertrouw op de kracht van het team
Vietballen mlet voorop staan, niet het geld
Voetjes op de grong
Volg de ingeslagen weg
Vooral zich zelf blijven en vasthouden . en niet laten meeslepen door emoties .
Wees alleen bezig met u netwerk om sponsers te vinden
Wees realistisch
Wees transparant
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Werk aan één zuid-limburgse club
Zorg dat er geen publiek geld naar de club gaat.
Zorg dat er meer sponsor geld binnen komt
Zorg dat we in de eredivisie komen
Zorg dat Zuid-Limburg 1 volwaardige eredivisieclub krijgt. Dus Roda JC, Fortuna Sittard en MVV
samenvoegen. Ook de jeugdopleidingen.
Zorg voor een goede band met de supporters
Zorgen dat de taemgeest met voetballers en personee, vrijwilligers goed is.
Zorgen dat er topvoetbal blijft in Maastricht
Zorgen voor een goede opleiding en een breed draagvlak
Zorgen voor meer budget en inversteren in het 1e elftal.

Ik wil geen tip geven (27%)
Weet niet (43%)
Toelichting
TIP







Blijf jezelf en bestuur de vereniging op een open en zover mogelijk
democratische manier. Ondersteun de leiders van de diverse disciplines
zoals bijvoorbeeld de technische staf en jeugdwerk, verbind de vereniging
met Gemeente en andere organisaties die van belang zijn om te zorgen dat
de vereniging in rustig vaarwater kan blijven.
Een eredivisieclub in Limburg die kan meekomen in top dan zijn we van dat
degraderen en matig voetbal verlost.
Fusieproces gast lang duren, daarom moet vrz MVV minstens 5 jaar blijven.
Het gaat alleen om het geld

Ik wil geen tip
geven



Het kan niet zijn dat de trainer een contract heeft waarbij hij niet ontslagen
kan worden. In deze situatie moet verandering komen. Een trainer moet
uitstraling hebben en geen machtspositie.

Weet niet




Ik heb volstrekt geen benul van voetbal
Zou niet weten
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