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Voor dit MVC’19 Jaarverslag 2019-2020 is veel fotomateriaal afkomstig van  
Math Geurts Fotografie - 06-42125635 - www.mathgeurts.nl 

Dit MVC’19 Jaarverslag 2019-2020 is mede mogelijk  
gemaakt en gedrukt door Libelnet.

MVC’19 JAARVERSLAG ONLINE! 
 

Wilt u liever dit jaarverslag online bekijken?  
Bekijk de online versie op: www.mvc19.nl
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it jaar presenteren we wederom een jaaroverzicht zoals 
jullie van de club gewend zijn. Toch ziet het jaarverslag 
er dit jaar anders uit.    

Na het drukke seizoen 2018-2019, waarin MVC’19 haar 
100-jarig bestaansfeest vierde, zou het seizoen 2019-2020 
zich weer in alle rust focussen op het voetbalgebeuren. Verder 
keken we uit naar  het 25-jarig jubileum van onze G-afdeling.

De eerste seizoenshelft verliep voorspoedig. De teams 
waren volop aan het voetballen en de sfeer op de club was 
uitstekend. Tijdens de vrijwilligersavond, die traditioneel aan 
het begin van de herfst plaatsvindt, kreeg de club uit handen 
van burgemeester Wilma Delissen, de koninklijke zilveren 
erepenning overhandigd. Een prachtige erkenning van 100 
jaar voetbalhistorie in Maasbree.

De coronaperiode maakte echter in het voorjaar een einde aan 
het voetbalseizoen. Veel onzekerheid, steeds aanpassen aan 
nieuwe regelgeving, maakte dat het voetbalgebeuren naar 
de achtergrond verplaatste. Het jubileum van de G-afdeling, 
met als hoogtepunt het jaarlijkse toernooi, kwam te vervallen. 
Hoewel het jeugdvoetbal gelukkig langzaam weer op gang 
kwam, is het seizoen niet meer geworden wat het had moeten 
zijn. Deze teneur is ook terug te voelen in dit jaarverslag.

Seizoen 2020-2021 zal helaas niet vrij zijn van corona, maar 
we hopen dat we binnenkort weer volop kunnen genieten van 
onze jeugd, het seniorenvoetbal inclusief de veteranen en dat 
we het G-jubileum alsnog kunnen vieren met een knallend 
G-toernooi.

Ondanks de lastige en onzekere tijd wens ik iedereen veel 
leesplezier.

Wim Timmermans
Voorzitter MVC’19
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In seizoen 2019-2020 kende het bestuur een 
wisselende samenstelling.

Nadat we tijdens de algemene ledenvergadering 
afscheid hebben genomen van Paul Grubben,  
heeft de club enkele maanden zonder 
penningmeester gewerkt. Raoul Bartels heeft deze 
functie overgenomen en is tijdens een ingelaste 
ledenvergadering officieel aangesteld.    

Verder hebben we tijdens de algemene 
ledenvergadering ook afscheid genomen van 
Jim Korthagen en Peter van Diepe. Joris Geurts is 
toegetreden bij het hoofdbestuur.

Herm Willems heeft tijdens het seizoen aangegeven 
zijn taak als secretaris niet volledig uit te kunnen 
voeren. Achter de schermen heeft hij nog een 
gedeelte van het secretariaat ingevuld.

De samenstelling van het hoofdbestuur:
• Voorzitter: Wim Timmermans
• Secretaris: Herm Willems
• Penningmeester: Raoul Bartels
• Bestuurslid : Paul Delissen
• Bestuurslid : Joris Geurts

Dit seizoen kende twee gezichten. In het najaar 
zaten we nog in de roes van het 100-jarig bestaan. 
Tijdens de vrijwilligersavond ontving de club de 
koninklijke erepenning wat voor het hoofdbestuur 
en de gehele vereniging een prachtige verrassing 
was. Verder kreeg de kantine na een verbouwing 
een nieuwe look en zaten we als club aan tafel met 
de andere verenigingen in Maasbree om te kijken 
hoe de toekomst van sportend Maasbree eruit zou 
kunnen zien.

Nadat door een faillissement het contract met 
hoofdsponsor Niëns beëindigd werd, stond de 
club voor een nieuwe uitdaging. Nog voor de 
winterstop kon er een nieuwe hoofdsponsor 
aangetrokken worden. Deze nieuwe hoofdsponsor, 
Danny Vestjens Dakwerken BV, kon echter nog niet 
op de shirts vertoond worden. Het contract met de 
kledingleverancier, dat toen opgezegd was, moest 
nog eerst uitgediend worden.          

Na de winterstop veranderde de situatie. Het 
COVID-virus rukte op wat maakte dat zowel het 
voetbal  als het samenzijn buiten op het park en in 
de kantine een groot gedeelte van het voorjaar stil 
kwam te staan. Veel energie en tijd ging uit naar 
het aanpassen aan de nieuwe richtlijnen en het 
uitzoeken van financiële regelingen in verband met 
het mislopen van inkomen.   

01
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Verder hebben we met andere 
verenigingen mogelijke scenario’s 
uitgewerkt over de ontwikkeling 
van een sportieve omgeving 
inclusief de mogelijke positie 
van een nieuwe sporthal. Deze 
scenario’s zijn tijdens een ingelaste 
ledenvergadering voorgelegd. Dit 
alles roept nog veel vragen op. 
Afgesproken is dat de club eerst 
bepaalt hoe ze zelf staan in deze 
vorm van samenwerken en dat we 
het haalbaarheidsonderzoek van 
de gemeente afwachten.   
Het seizoen is als een nachtkaars 
uitgegaan. Geen uitgespeelde 
competities, geen promotie en de-
gradaties. Wachten op een nieuw 
seizoen met hopelijk meer speel-
minuten voor de teams, de kans 
om het 25-jarig jubileum van onze 
G-afdeling alsnog te vieren en 
volop te kunnen genieten van het 
voetbalspelletje waar we allemaal 
zoveel van houden. 
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Chrit Theeuwen

Op zaterdagavond 11 april is ons dierbaar lid Chrit 
Theeuwen, op 79- jarige leeftijd overleden.

Chrit was vroeger keeper bij HBSV. Zijn kwaliteiten 
vielen ook buiten Hout-Blerick op, waarna hij een  
overstap naar Panningen heeft gemaakt. Later op 
40-jarige leeftijd, heeft hij zich aangemeld bij MVC’19. 

Chrit was bijna 40 jaar lid van onze club waarbij 
hij diverse rollen heeft vervuld. Als speler heeft hij 
in Maasbree vanwege een oogblessure niet meer 
gekeept. Wel heeft hij nog meegevoetbald bij het 
veteranenteam, waar hij jarenlang lid van was.   

Buiten het veld was hij enorm veelzijdig. Naast het 
jeugdleiderschap van diverse teams, is hij lid geweest 
van het jeugdbestuur. Dit was in de tijd dat we nog 
op het Meuleveld aan de Molenstraat voetbalde, waar 
hij later ook nog de uitbater van onze kantine was. Hij 
runde de kantine met veel kunde en plezier. 

In de tijd op het Meuleveld was Chrit al betrokken 
bij het opmaken en onderhoud van de sportvelden 
en later werd dit doorgezet, en door de privatisering 
nog verder uitgebreid, op ons nieuwe sportpark 
de Driesprong. De laatste jaren zorgde Chrit bij de 
donderdagmorgengroep vooral voor de doelen, de 
netten en de ballen, zodat elk weekend alles weer 
gereed was voor een nieuwe speelronde. En ook 
op maandag was hij van de partij als het zwerfvuil 
opgeruimd diende te worden. Bij het jaarlijkse MVC 
TOP onder 12 toernooi hadden de velden zijn speciale 
aandacht. Hij was nooit beroerd om bij te springen of 
extra terug te komen als iemand hem vroeg.

02
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et ledenaantal bij MVC’19 stabiliseert 
sinds seizoen 2013-2014, maar hebben we 
desondanks In het seizoen 2014-2015 ons 750e 

lid mogen begroeten. Bij aanvang van het seizoen 
2015-2016 was het ledenaantal voor het eerst weer 
iets gedaald. Dit bleek echter een momentopname 
en nadien zijn er nog de nodige mutaties geweest 
met per saldo een aanwas. Aan het begin van het 
seizoen 2016-2017 was het ledenaantal alweer 
gestegen tot 763. 

De jaren daarna zien we bij ieder volgend seizoen 
een gestage daling in het ledenaantal. Van dus 
763 leden aan het begin van seizoen 2016-2017 
naar 757 -> 737 -> 727 en thans aan het begin van 
2020-2021 707 leden. Het meest opvallende van 
de daling met 20 leden in dit huidige seizoen is, 
dat dit voor een belangrijk deel voor rekening van 
de jeugd komt (-/- 13). Het restant gaat schuil in 
het niet-spelend kader. De afname bij de spelende 
seniorenleden is voor het eerst sinds seizoen 2016-
2017 minimaal gebleven.
 
Ondanks de stabilisatie bij de spelende seniorenle-
den dit seizoen, baart de afname van onze spelende 
leden in de afgelopen seizoen wel tot zorgen. Het 

is zaak om onze spelende leden zo lang als moge-
lijk te behouden. Onze energie en effort dient hier 
gedurende het seizoen op gericht te zijn. Daarnaast 
moet er ook focus blijven om te zorgen voor jaar-
lijks nieuwe aanwas bij voornamelijk de jeugd. Het 
zou mooi zijn indien we dit ook weten te realiseren 
bij de meisjes. Mocht MVC’19 hier moeilijk in sla-
gen, dan wordt het ook lastig om het ledenaantal in 
stand te kunnen blijven houden. 

Na afloop van het afgelopen seizoen 2019-2020 
werd een flinke uitstroom ervaren tot duidelijk 
onder de 700 leden. In hoeverre hier de corona-
pandemie een rol in heeft (gehad), is moeilijk aan 
te geven. Gelukkig hebben we aan het eind van de 
zomervakantie tot en met het begin van het nieuwe 
seizoen nog de nodige nieuwe leden mogen 
verwelkomen. Dit heeft er toch toe geleid dat we 
weer meer dan 700 leden hebben binnen MVC’19.

De ledenmutaties gedurende een seizoen nemen 
af. Met name vanwege minder nieuwe instroom van 
kabouterleden (mini-F) in de winterstop. Tussen de 
seizoenen blijft het aantal mutaties groot. Voor een 
belangrijk deel toe te schrijven aan de categorie 
niet-spelend kader. Dit vloeit voor een belangrijk 

LEDENAANTAL 2020-2021

H
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deel voort uit het feit dat veel ouders bereid zijn 
om leider te worden als hun zoon of dochter gaat 
voetballen, maar dat ze betrekkelijk kort leider 
blijven zodra hun kinderen verder doorstromen.

We constateren kortom een jaarlijkse daling van 
het aantal jeugdleden vanaf seizoen 2017-2018. Bij 
de senioren is dit beeld wat gematigder en is de 
afname dit seizoen beperkt gebleven. 
Vooral de start van de dames veteranen heeft tot 
deze matiging in afname geleid bij de senioren. 
Daarnaast ook voor de geconstateerde groei 
van het aantal vrouwelijke leden in voorgaande 
seizoenen, waarbij er nadien toch weer een aantal 
(al dan niet noodgedwongen) dames veteranen 
zijn gestopt.
De vereniging telt momenteel 98 vrouwelijke 
leden. Afgelopen seizoen waren dit er nog 104. De 
seizoenen daarvoor respectievelijk 107 – 111 en 99 
in 2016-2017). Hiervan zijn er 78 actief spelend (dit 
waren er voorheen respectievelijk 84 (2019-2020) 
– 86 – 96 en 83 in 2016-2017). We zitten met deze 
ontwikkeling derhalve weer op hetzelfde niveau als 
4 seizoen geleden; seizoen 2016-2017. 
De vrouwelijke leden blijven hiermee evenwel een 
grote groep vertegenwoordigen binnen MVC’19 en 
ze hebben zich ook duidelijk geïntegreerd binnen 
de vereniging.
Ook de G-afdeling, de laatste jaren vrij stabiel, 
vertegenwoordigt al jaren een behoorlijke groep. 
Met thans 25 actief spelende leden, is het er eentje 
dan afgelopen seizoen. Mede uit organisatorisch 
oogpunt wordt er vanaf seizoen 2013-2014 
gespeeld met 2 elftallen.
Het aantal niet-spelende kaderleden schommelt 
jaarlijks door eerder genoemde oorzaak. De laatste 
jaren grofweg tussen de 150 en 170 leden. In het 

seizoen 2017-2018 en 2019-2020 heeft dit aantal 
een (tijdelijke) opleving gekend, maar viel dit in het 
seizoen meteen weer terug. 
Gelukkig is hier geen sprake van een (jaarlijkse) 
daling tot buiten de genoemde marge. Voor de 
uitvoerende taken binnen de club is het belangrijk 
dat het aantal niet-spelende kaderleden minimaal 
behouden blijft op dit niveau. Nieuwe kaderleden 
zijn en blijven altijd welkom!

De jeugdafdeling is en blijft nog wel de grootste 
categorie binnen de vereniging. Gelet op de 
geconstateerde tendens blijft het vooralsnog 
wel onze verwachting dat de seniorenafdeling 
verhoudingsgewijs zal stijgen in vergelijk met de 
jeugdafdeling iets kleiner gaat worden. Dit is thans 
ook aan de orde. Het aantal leden zal daarbij blijven 
stabiliseren tot licht dalen.

Een onderverdeling van deze leden bij MVC’19 in de 
afgelopen seizoenen geeft onderstaand beeld.
Naast onderstaande leden hebben we uiteraard ook 
nog de nodige donateurs!

• 2004-2005  533 leden
• 2009-2010  672 leden
• 2014-2015  740 leden
• 2015-2016  732 leden
• 2016-2017  763 leden
• 2017-2018  757 leden
• 2018-2019  737 leden
• 2019-2020  727 leden
• 2020-2021  707 leden

LEDENAANTALLEN BIJ INGANG VAN 
HET RESPECTIEVELIJKE SEIZOEN:

03

2013
2014 

2016
2017 

2014
2015 

2017
2018 

2019
2020 

2015
2016 

2018
2019 

2020
2021 

Seniorleden  248 240  246 256  264  255 240 238  
Juniorleden  296 308  311 319  301  289 281 268 
Niet-spelend/    
kader
Ereleden   3   3    2   2    1    4   4   4  

183 157   144  152   162   151   171  164
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JEUGD
EEN JAARVERSLAG VAN HET 
SEIZOEN MET EEN ABRUPT EINDE.

et voetbalseizoen 2019-2020 zal voor menig 
jeugdspeler voor altijd in het geheugen gegrift 

blijven staan. Het coronavirus heeft immers keihard 
toegeslagen en aan de competities is abrupt een einde 
gekomen. In maart 2020 verspreidt het coronavirus 
zich over de wereld en staat het maatschappelijk leven 
plots stil. Op 1 april besluit de KNVB om alle lopende 
competities en bekertoernooien te beëindigen.

Hoewel we beseffen dat voetbal slechts een bijzaak is in 
het leven, wordt ook duidelijk hoe we onze vereniging 
als een gemis ervaren als we er niet meer terecht kunnen. 
We missen onze teamgenoten, de sociale contacten, 
de gezelligheid van de kantine, de aanmoedigingen 
langs de zijlijn, de wekelijkse beweging om fit te blijven, 
het trappen van een balletje en al het andere dat bij 
MVC’19 hoort.

Even terug naar het begin van het seizoen. Na 
jaren trouwe dienst heeft Paul Cox eind vorig 
seizoen aangegeven te stoppen als voorzitter van 
de Jeugdcommissie. Hierop zijn Erik de Brouwer 
en Radboud Visser benaderd om de jeugdafdeling 
anders in te richten. Zo is het plan ontstaan om een 
jeugdbestuur op te richten. Dat was hard nodig omdat 
meerdere leden van de jeugdcommissie oude stijl 
hadden aangegeven te stoppen met hun taken.

Na gesprekken met het hoofdbestuur is gestart met 
een nieuwe opzet. Het nieuwe jeugdbestuur krijgt de 
volgende taken:

• Besturen van de jeugdafdeling
• Behartigen belangen jeugdvoetbal 
• Onderhouden contacten hoofdbestuur
• Escalatieniveau jeugdafdeling
• Werven commissieleden

H
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Vol enthousiasme is het nieuwe jeugdbestuur gestart 
om het seizoen 2019/2020 in goede banen te leiden. 
Zoals iedereen weet kwam echter het ene na het andere 
brut tot stilstand door het coronavirus. Zo werden de 
toernooien afgelast en konden alle jeugdkampen niet 
doorgegaan. 

Afgelopen seizoen is de technische commissie jeugd 
gestart met de KNVB Jeugdvoetbal Trainer Coach 
(JVTC)-cursus. In de periode van juni-december hebben 
20 jeugdtrainers deelgenomen aan deze KNVB cursus. 
Uiteindelijk hebben 16 trainers het diploma JVTC 
mogen ontvangen van de KNVB. De ervaringen van de 
trainers waren zeer positief. 

De doelstelling om het JVTC-traject op te zetten was 
om onze trainers meer handvaten te geven voor het 
begeleiden van de jeugdspelers tijdens de trainingen 
en wedstrijden. We wilden de trainers meer handvaten 
geven om met meer plezier en enthousiasme de 
rol van leider op te pakken. Dit zou hopelijk moeten 
leiden tot het behouden en ontwikkeling van trainers 
en komt daardoor geheel ten goede aan onze 
jeugdspelers. De rode draad tijdens de cursus was 
het begeleiden en coachen van voetballers tijdens 

trainingen (voorbereiden, organiseren en aanpassen 
van de trainingsvorm). Daarnaast bestond een deel 
van de cursus uit het elkaar observeren, ondersteunen 
en begeleiden tijdens de trainingen en wedstrijden. 
Onze praktijkbegeleiders zullen de begeleiding van 
de cursisten bewaken. De technische commissie zal dit 
proces verder opvolgen, borgen, continu evalueren en 
in het fundament jeugdopleiding MVC’19 opnemen.

Op 14 december 2019 hebben we tijdens de 
kampioensreceptie vier teams (JO11-2, JO13-1, JO15-
2 en JO19-1) in het zonnetje mogen zetten voor 
het kampioenschap dat zij hadden behaald in het 
najaarsseizoen. Samen met de leiders, ouders, familie 
en vrienden werd het een mooi feest om met plezier 
aan terug te denken. Met de nieuwe stijl en visie van 
de KNVB zijn er helaas geen officiële kampioenen meer 
t/m de JO9. 

Vanuit het jeugdbestuur willen we de jeugdleiders, die 
in weer en wind zonder enige wanklank elke week de 
trainingen hebben verzorgd en de wedstrijden hebben 
begeleid, enorm danken voor hun tomeloze inzet. Ook 
uiteraard dank aan de ouders die op sportieve wijze de 
kinderen langs de lijn hebben aangemoedigd. 

De jeugd mocht gelukkig vanaf mei wel weer trainen.

04
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Dames 1
Terugblik seizoen 2019/2020
We kijken terug op een veelbewogen voetbalseizoen dat 
door COVID-19 voortijdig werd afgebroken. Dames 1 
speelde op het laatst van het seizoen sterk en deed mee 
in de hogere regionen. Helaas kon deze positieve trend 
niet worden doorgezet. 

Ontwikkeling binnen het team
Er is hard gewerkt om een nieuwe trainer te vinden 
voor de dames nadat Jan, Twan en Rick aangegeven 
hadden hun functies neer te leggen. Helaas is dit voor 
aanvang van het nieuwe seizoen niet gelukt. Er moesten 
dus creatieve oplossingen bedacht worden. Voor zowel 
de dinsdag- als donderdagtraining moest een trainer 
gevonden worden én op zondag kon het natuurlijk ook 
niet ontbreken aan een coach. Jan en Twan Daniëls waren 
eigenlijk al in hun luie stoel gaan liggen, maar omdat ze 
het toch een beetje zielig vonden om dames 1 zo aan 
hun lot over te laten, zijn ze overstag gegaan om nog 
een seizoen uit te helpen. Beiden zijn dus aanwezig als 
coach op zondagmorgen. 
Voor de trainingen is een soort ‘invalpoule’ gecreëerd. 
Hier kan iedereen die het leuk vindt om de dames te 
trainen zich inschrijven. Uiteindelijk waren het vooral 
mannen van de selectie, trainers uit andere hoeken van de 
vereniging, een aantal Maasbreese voetballiefhebbers en 
een trainersduo uit Blerick die zich beschikbaar stelden. 
Een mooie tijdelijke oplossing, maar natuurlijk niet voor 
de langere termijn. Dames 1 is daarom nog altijd hard op 
zoek naar een trainer/coach.

Doelstellingen nieuwe seizoen
Een doelstelling voor dames 1 is nog altijd het eindigen 
bij de top 3 van de competitie. Een promotie naar 
de derde klasse zou helemaal geweldig zijn, maar 
vanwege de abrupte beëindiging van het seizoen is 
dit waarschijnlijk een doelstelling die nog even in de 
in de ijskast blijft staan. Een andere, zeer belangrijke, 
doelstelling voor aankomend seizoen is de 1000 
volgers halen op Instagram. Het account moet in de 
loop van het seizoen dusdanig geprofessionaliseerd 
worden zodat het een uithangbord wordt voor 
dames van buitenaf om te komen voetballen bij 
MVC’19. Voor de mensen die graag een impressie 
willen opdoen van het account, het is te vinden 
onder de naam: mvc19dames1. Alle ins en outs van 
zowel praktijken op als naast het veld zijn hier te 
bewonderen. Zoals al eerder vermeld, is een laatste 
belangrijke doelstelling het vinden van een trainer.

Start seizoen 2020/2021
De start van dit seizoen was voortvarend. In de 
bekercompetitie werd met ruime cijfers gewonnen. 
De competitiestart was met een 7-2 overwinning ook 
zeer welkom, maar werd helaas opgevolgd door twee 
nederlagen. Uiteindelijk werd met een overwinning 
de voetbal lockdown ingegaan. Hopelijk mogen 
er zo snel mogelijk weer punten gepakt worden 
in de competitie. En vergeet ons niet te volgen op 
Instagram: mvc19dames1.

 
Dames 2
Terugblik seizoen 2019/2020
Het seizoen 2019-2020 was voor de dames 2 
niet het allerbeste seizoen. Het werd gekampt 
door veel blessures en daardoor afwezigheid op 
wedstrijddagen. Gelukkig hebben de meiden van de 
MO19 veel kunnen uithelpen.
Anouk Beurskens is het seizoen gestart bij dames 
1, maar heeft net voor de winterstop besloten toch 
weer de terugkeer te maken naar dames 2.
Helaas werd door de corona na de winterstop de 
competitie vrij snel stilgelegd, net toen de resultaten 
van dames 2 weer wat positiever werden.
Voor het seizoen 2020-2021 willen de dames van 
het 2e team een 7 tegen 7 competitie (18+) gaan 
voetballen met dezelfde insteek als bij de VR30+. 
Er gaan namelijk wat leden stoppen en vanwege 

De commissie bestaat in seizoen 2019-2020 uit:
• Peter van Diepe  Voorzitter/leider MO19
• Roy Verhaegh  Leider MO19
• Monique Timmermans Dames 1
• Janou Daniels  Dames 1
• Gemma Haenraets  Dames 2
• Anouk Beurskens  Dames 2
• Monique Kunnen  VR30+
• Kim Hendriks  VR30+

DAMES EN 
MEIDEN
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zwangerschap worden een paar leden steunend lid. 
Tevens zijn er wat meiden die het voor komend seizoen 
willen gaan proberen bij dames 1.

Ontwikkeling binnen het team
Henk Haenraets is nog steeds zowel trainer als leider 
van dit team. Ondersteund door Elmie van Raaij als 
leidster. Een vlagger heeft dames 2 dit seizoen helaas 
weer niet gehad.
Voor het seizoen 2020-2021 zal ook Henk stoppen met 
de trainingen. Het is dan de bedoeling dat dames 2 
samen gaat trainen met de vrouwen van de VR30+.

Doelstellingen nieuwe seizoen 
Een gezellige 7 tegen 7 competitie, maar gezien alle 
corona perikelen moeten we afwachten hoe het er 
voor komend seizoen uit gaat zien.

VR30+
Terugblik seizoen 2019/2020
VR30+ heeft in seizoen 2019-2020 alleen de 
najaarscompetitie gespeeld. Helaas is voor 
ons het voorjaarsseizoen niet meer gestart. De 
najaarscompetitie hebben we afgesloten met een 
mooie 2e plek in de poule.

Ontwikkelingen binnen het team
Kristel Neuray verzorgt de trainingen op vrijdagavond 
en Tamara Driessen, Monique Kunnen en Kim Hendriks 
zijn actief als leidsters. We zijn het seizoen gestart met 
11 speelsters en we hebben twee nieuwe leden t.w. 
Wendy van den Kerkhof en Linda Vestjens.

Doelstellingen nieuwe seizoen
Aantal speelsters is in de basis op orde, maar het 
is van belang dat we potentiele nieuwe leden 
enthousiasmeren om aan te sluiten.

MO19
Terugblik seizoen 2019/2020
Na het succesvolle seizoen 2018-2019 hebben we 
afscheid moeten nemen van Ginty van Wijlick, Maud 
Engels en Elisa Vaessen die naar dames 1 zijn gegaan 
en Beau Theeuwen die de overstap naar dames 2 
maakte. Een flinke aderlating dus! In het seizoen 
2019-2020 hebben Daani Wijnands en Sanne Jacobs 
de overstap gemaakt vanuit de jongens-competitie, 
terwijl Kim van Diepe, Lieke Seuren, Lieke Schouenberg 
en Danick Spardiaans, die eerst een andere sport 
hebben beoefend nieuw als speelsters in ons team zijn 
gekomen. 
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De MO19 heeft een nieuwe start moeten maken 
met een combinatie van oudgediende en nieuwe 
speelsters. Seizoen 2019-2020 werd dus beschouwd 
als een opbouwjaar. We hebben 2 wedstrijden 
gewonnen en 13 wedstrijden verloren. Helaas gooide 
COVID-19 roet in het eten en moest de competitie 
vroegtijdig worden afgebroken.
Aan het begin van het seizoen heeft Huub Vinken en 
Levi Dekker de trainingen verzorgd. Vanaf december 
2019 heeft Erik Wijnands de trainingen van Levi 
overgenomen. De trainers worden geassisteerd door 
Ramon Jacobs en Dylan Postelmans. Femke van Raaij 
heeft ook een half seizoen geassisteerd maar is door 
drukke schoolwerkzaamheden moeten stoppen.
Tijdens de wedstrijden worden de meiden 
geassisteerd door Peter van Diepe, Roy Verhaegh en 
Thea Postelmans.

Ontwikkeling binnen het team
Doordat de trainers hebben aangegeven te willen 
stoppen zullen we op zoek moeten gaan naar een 
structurele oplossing. Voorlopig worden de honneurs 
waargenomen door Maud Engels en Radboud Visser.
Aangezien Roy Verhaegh heeft aangegeven 
zijn grensrechters-functie niet meer te kunnen 
combineren met zijn werk zijn we op zoek moeten 
gaan naar een vervanger. Peter Theeuwen heeft 
aangegeven de taak van Roy te willen overnemen.
Ook dit seizoen weer flink veel uitdagingen zoals 
jullie kunnen lezen!!

Doelstellingen nieuwe seizoen 
Na een 1e overgangsjaar hopen we met de 
meiden van MO19 verder door te groeien naar een 
volwaardige 2e klasser. 

Start seizoen 2020/2021
Tessa Sanders en Kim Joosten zijn beiden gestopt 
met voetbal. Vanuit de jongens-competitie hebben 
Jill Vaessen en Lieke Peeters de overstap naar de 
meiden gemaakt. Halverwege de 1e seizoenshelft 
heeft Beau Theeuwen aangegeven weer graag voor 
de meiden te willen voetballen.
Ook dit seizoen staat in het teken van de opbouw 
alleen is het te hopen dat ook dit jaar COVID-19 er 
niet anders over gaat denken. Inmiddels zijn hierdoor 
alweer een aantal wedstrijden afgelast en ziet het 
er naar uit dat er voor de winterstop niet meer kan 
worden gevoetbald.
Laten we hopen dat 2021 er beter gaat uitzien en 
dat de meiden verder kunnen doorgroeien naar een 
volwaardige 2e klasser!!
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Coördinatoren:   
Jos Hauser / Franc Joosten (Algemeen)
Annie van Ninhuys / Peter Maessen/Leo Giessen 
(g-toernooi)

Karen Lenders / Jaap Bruijnen – hebben sinds juni 
2020, helaas afscheid genomen van het G-Voetbal als 
coördinators voor  G-toernooi.

Het G-voetbal bij MVC’19 bestaat dit jaar 25 jaar. 
Maar het jubileumtoernooi dat extra feestelijk had 
moeten worden, werd afgelast. Ook de receptie is 
verplaatst. We gaan ervan uit dat we het volgend jaar 
alsnog op gepaste wijze kunnen vieren.      

Trainers/coaches/begeleiders  Scheidsrechters   Chauffeurs
Leo Martens      Pierre Houben (reserve)  Chris Leijssen   
Jos Hauser     Roy Gubbels (reserve)   Leo Martens
Ommie de Pauw                                Jos Hauser
Franc Joosten                               Peter Maessen 
Hay Meyboon     Hans Geurts    Aanmelding leden via
Ferry Faessen     Zelfwerkzaamheden groep  MVC’19 website
Door Strumpen   

G-VOETBAL 06
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1. Doelstellingen seizoen 2020      2021 

• Het behouden van twee seniorenteams
• Vinden van 2e trainer
• Geert Huijbers toegevoegd als extra trainer 

(samen met Fer voor Keepers)
• Hoofdleiding G voetbal blijven Jos en Franc.
• Het organiseren van het G-voetbaltoernooi 

25 jarig bestaan. (21e augustus 2021)
• Invoeren van jaarlijks uitje / event voor Alle 

spelers
• Het actueel houden van ons handboek

De voornaamste doelstelling is en blijft de 
integratie van de mensen met een beperking in 
de sport en in het bijzonder de integratie binnen 
MVC’19. Dit hopen we als volgt te kunnen insteken:

• Meer verantwoordelijkheid neer te leggen 
bij ouders en verzorgers, zodat het een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt 
om de spelers aan het voetballen te houden

• Overleg inplannen met alle woongroepen 
van spelers om een betere communicatie op 
te zetten.

• Een aantal taken binnen de algemene 
werkgroepen van onze club weg te zetten, zodat 
het G-voetbal minder een aparte afdeling blijft

• Pro actief op zoek gaan naar vrijwilligers binnen 
de club i.p.v. buiten de club, zodat het G-voetbal 
wat meer leeft binnen de leden van onze eigen 
club.

2. Terugblik seniorenteam seizoen 
 2019      2020 

De seniorenteams hebben deelgenomen aan:
• Wegens Corona situatie hebben we alle 

wedstrijden en trainingen moeten stopzetten 
vanaf maart 2020. Ook het jubileum G-toernooi 
moest worden uitgesteld.

• Beide teams blijven ingedeeld in Klasse 3 van de 
G competitie

• Beide teams hebben samen 13 spelers sinds 
september 2020.

• Helaas ligt onze competitie weer stil sinds half 
oktober wegens Corona.

• Of we het seizoen kunnen afmaken is onduidelijk.

Jaarverslag MVC’19 2019-2020 29
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Al 25 jaar samen knuffelen en juichen
Het G-team van voetbalclub MVC’19 uit Maasbree 
bestaat 25 jaar. Maar het jubileumtoernooi, dat 
extra feestelijk had moeten worden, is afgelast. 
De receptie is verplaatst en het is nog maar 
de vraag of vanaf deze week alle spelers weer 
kunnen trainen. Corona haalt alles overhoop.

DOOR JUDITH JANSSEN

uben Geerits (44) uit Koningslust werd gekocht van 
de Venlosche boys voor een doos frikandellen, is de 
grap. Hij speelt vanaf de eerste dag bij het G-team 

van de voetbalclub uit Maasbree. 18 jaar was hij destijds 
en ontzettend fanatiek. Vaak speelt hij in de spits. Goals 
maken en vooral voorzetten geven. En heel af en toe nog 
bemand hij het doel.

„Op een gegeven moment hadden we vijf keepers. Dat 
was wat veel”, grijnst de leider van het G-team, Jos Hauser. 
„Maar de meeste spelers willen graag op dezelfde plek 
spelen, anders is het te verwarrend. Daar moet je op letten.”

Het Maasbreese G-team, het team waarin volwassenen 
met een lichamelijke of geestelijke beperking voetballen, 
bestaat 25 jaar en is een van de oudste in de regio. Enkel 
het G-team van de Venlosche Boys was er (een jaar) eerder. 
Inmiddels telt de club twee teams, met 26 spelers en zes 
begeleiders.

Jac Gubbels en wijlen Dre Peeters richtten in 1995 het 
gehandicaptenteam op. „Er bleek behoefte aan. Nadat we 
hadden aangekondigd een team op te starten, kregen we 
meteen vijftien aanmeldingen van spelers uit de hele regio”, 
zegt Gubbels. Er was een vrouw nodig die de vrouwelijke 
speelsters kon begeleiden. Want die speelden ook gewoon 
mee in het team. En dus kwam Annie van Ninhuys erbij. 
Inmiddels doet ze ook al 25 jaar de was voor het team. 
„Toen we begonnen, wisten we eigenlijk helemaal niets. 
Iedere speler was anders en moest je anders behandelen. 
We hebben een cursus gevolgd hoe we moesten omgaan 
met bijvoorbeeld autisme en epilepsie, hoe we suiker 
moesten prikken van spelers en hoe we de busjes moesten 
besturen, want dat deden we ook. En nog. Het is intensief, 
maar ontzettend leuk.”

G-TEAM MVC’19

R
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Plezier maken
Grassprietjesplukkers. Knuffelaars. Fanatiekelingen. Ze 
spelen allemaal bij elkaar. Met eigenlijk maar één doel: 
plezier maken. „We gaan niet voor de 25-0. Dan halen we 
mensen eruit of wisselen spelers gewoon van team. En als 
de tegenstander niet tot spelen komt, moet de topscoorder 
achterin blijven”, zegt Hauser. „Het gaat om de lol. Soms 
weten ze niet eens na de wedstrijd wat de uitslag is. En dat 
is ook onbelangrijk. Het gaat om die ene goal, waarbij ze 
samen kunnen juichen.”

En als het koud weer is, dan spelen ze 13 tegen 13. Dan 
blijft iedereen tenminste warm.

Mariska Geerits (38) was een van de eerste meisjes bij het 
G-team. Ze wilde altijd graag voetballen. Het liefst staat 
ze achterin, als verdedigster. Ze kan de bal hard en goed 
gericht naar voren schieten. Ze vond in het team bovendien 
haar grote liefde, Ruben. Hun trouwdag is een hoogtepunt 

in de afgelopen 25 jaar. Zelfs Koelie, de mascotte van VVV 
was daarbij aanwezig.

In het begin bleek het best lastig om de G-spelers te 
integreren in de rest van de club, weet van Ninhuys nog. 
„Dan zaten we met alle spelers aan lange tafels in de kantine 
terwijl we wisten dat iedereen werd bekeken. Dat is al lang 
niet meer zo.” De integratie is meer dan gelukt, zeggen de 
oprichters en de teamleider. De voetballers bewegen zich, 
ondanks hun lichamelijke of geestelijke beperking, door 
de club als alle andere leden. En werken net zo hard mee 
als vrijwilliger.

Deze week zijn de trainingen weer begonnen en komende 
zaterdag 12 september staat de eerste wedstrijd sinds 
maanden weer gepland. Uit tegen Venray. En thuis tegen 
Deurne. Maar het is nog maar de vraag of Hauser twee 
teams van minimaal acht speler kan samenstellen. 
Covid-19 haalt alles overhoop, ook het G-voetbal.

Knuffelgehalte
Hij is al weken bezig om met de zorg- en woongroepen van 
alle 26 spelers in gesprek te gaan om de voetballers weer 
aan het spelen te krijgen. Een moeizame taak, zegt hij, want 
elke zorgorganisatie heeft weer eigen coronaregels. „Maar 
het is hun enige vrijetijdsbesteding dus ik wil toch graag 
dat de spelers komen. Het zijn bovendien hele sociale 
mensen. Het knuffelgehalte bij deze groep is hoog. Dat is 
in coronatijd nu net niet de bedoeling, dat snap ik ook.”

© Laurens Eggen

‘We hebben een cursus gevolgd hoe we moesten 
omgaan met bijvoorbeeld autisme en epilepsie, hoe 
we suiker moesten prikken van spelers en hoe we de 

busjes moesten besturen, want dat deden we ook. 
En nog. Het is intensief, maar ontzettend leuk.
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1ste elftal
Onder leiding van de nieuwe ambitieuze trainer Tom 
van Bergen waren de verwachtingen in het begin van 
seizoen 2019-2020 hoog gespannen. Tom, die na 
een rijke voetbalcarrière al enkele jaren hoofdtrainer 
van SVEB was geweest, had erg veel zin in de 
nieuwe job. Zeker omdat er veel interessante derby’s 
geprogrammeerd stonden (Baarlo, Helden, Sparta 
’18, HBSV enz.) in de derde klasse 3C.

De voorbereiding verliep voorspoedig en in de 
bekerwedstrijden, voorafgaande de start van de 
competitie, bleef het 1ste elftal zelfs ongeslagen. 
Helaas werd tijdens de eerste competitiewedstrijd 
tegen Sparta ’18 al snel duidelijk dat op derde klasse 
niveau uit een ander vaatje getapt moest worden. Tot 
de winterpauze had het vaandel team het moeilijk en 
was zelfs enkele weken de rode lantaarndrager. Dit 
kwam deels door het mindere eigen spel en deels door 
pech op cruciale momenten in diverse wedstrijden. 
Een voorbeeld hiervan was de ongelukkige nederlaag 
in de derby tegen Baarlo ondanks het zeer goede 
vertoonde spel. 

In december werd tijdens de gewonnen bekerwed-
strijd tegen RKMSV de ommekeer teweeggebracht. 
Deze opgaande lijn werd na de winterpauze ook in 
de competitie doorgezet met twee winstpartijen en 
1 gelijkspel. In het bekertoernooi werd na de win-
terpauze ook nog goed gepresteerd met een over-
tuigende zege in Maastricht ( RKHSV) en een goede 
prestatie tegen hoofdklasser EHC, waar nipt verloren 
werd. 

Tom had het elftal goed op de rit, maar zoals bekend 
kon er helaas geen vervolg gegeven worden aan de 
goede resultaten door het oprukkende corona virus. 

Het seizoen kon beginnen met als doelstelling, een 
plek bij de eerste 3, wat in elk geval recht geeft op 
de nacompetitie voor een plek in de 2de klasse. 
Na een goede en frisse voorbereiding ging M.V.C. 
2  fris en fruitig de bekerwedstrijden in. Dit zonder 
enige verwachtingen, tegen de op papier pittige 
tegenstanders, Merefeldia 2 en Laar 2, beide uitkomend 
in de 2de klasse en als toetje Deurne 2 uitkomend in 
de Hoofdklasse. Verbazingwekkend werden alle 3 de 
wedstrijden omgezet in een overwinning. Op 03.09 
werd er thuis gewonnen van Merefeldia 3 – 1. De 
week erop speelde we op kunstgras uit tegen Laar, 
eindstand 1 – 2. Tot slot speelde we op 15.09 thuis 
tegen Deurne 2. Met vlagen konden we aardig mee 
maar Deurne speelde over het algemeen beter. We 
werden regelmatig teruggedrongen op eigen helft. Met 

07
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wat geluk kwamen we wel op een 1 – 0 voorsprong wat 
tevens de einduitslag was.
De PIT overheerste in al deze 3 wedstrijden met als 
resultaat 3 gespeeld – 9 punten en door naar ronde 2. 
PIT staat voor Plezier, Inzet en Team !

Op 22.09 ging de competitie van start.

We begonnen met een thuis wedstrijd tegen het altijd 
lastige IVO 2, eindstand 2 – 1. Vervolgens werd er uit 
tegen SV Venray 3, onverdiend met 0 – 1 gewonnen en 
de week erop werd Wittenhorst 3, op kunstgras, op een 
0 – 3 nederlaag getrakteerd.
In de herfstvakantie speelde we onze 2de bekerronde 
uit tegen MMC 2. Wederom op kunstgras. Door 
enkele blessures en enkele spelers die rust kregen, 

speelde we in een iets andere samenstelling als we 
gewend waren. Uiteindelijk speelde we een zeer 
matige wedstrijd, met als eindresultaat, de brilstand 
op het scorebord. Uiteindelijk verloren we de 
penaltyreeks met 4 – 2. Snel vergeten en opnieuw 
opladen voor een belangrijke thuis wedstrijd tegen 
het ook ongeslagen FCV 2. We begonnen erg sterk 
aan de wedstrijd en kregen we voldoende kansen 
om de score te openen. Helaas gingen we met de 
nodige kansen, die er gecreëerd werden te slordig 
om. Net voor rust komt FCV uit een counter op  0 
– 1. Een flinke tegenvaller. In de rust alle koppen bij 
elkaar en we gingen opnieuw goed van start met 
enkele kansen op de gelijkmaker. Helaas wilde de 
bal er niet in en je merkt het al. Na een counter werd 
het 0 – 2. We moesten meer risico gaan nemen, wat 
leidde tot een open wedstrijd. We kwamen nog terug 
in de wedstrijd door een doelpunt van invaller Juul 
Albers ( A-1 ) maar helaas mocht dit niet baten. We 
kregen in de slotminuten nog 2 doelpunten tegen. 
Uiteindelijk verloren we de wedstrijd van een team 
die heel effectief met de kansen omging.

De 2 wedstrijden die volgden werden weer omgezet 
in winst. Helaas lieten we eind November, begin 
December hier er daar wat steekjes vallen waardoor 
het verschil met koploper FCV al te groot werd. 
We gingen de winterstop in met een 3de plaats 
op de ranglijst. Na de winterstop hebben we nog 1 
wedstrijd gespeeld waarna Corona een belangrijke 
rol ging spelen en het seizoen vroegtijdig werd 
stilgezet.

Seizoen 19/20, dit moet het succesjaar gaan worden. 
De vedettes van MVC3 en MVC4 van het voorgaande 
seizoen zijn bij elkaar gevoegd om eindelijk weer 
wat prijzen te gaan pakken voor MVC’19. Welgeteld 
1 wedstrijd had deze gouden combi nodig om op 
elkaar ingespeeld te raken in de voorbereiding. 
Zowel in de beker als in de competitie was het 
genieten geblazen voor ons zelf, het publiek en zelfs 
voor de tegenstanders. Fenomenaal combinatiespel, 
driehoekjes, individuele hoogstandjes, perfect 
verdedigend ingrijpen, super safes en de allermooiste 
goals > dit kwam ieder wedstrijd weer terug. Het 
klinisch afstraffen in een bikkelharde wedstrijd van 
de directe concurrent sv Panningen en de prachtige 
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winst in de 8e finale voor de beker tegen NWC 
Asten (op kunstgras op het hoofdveld op een 
prachtige donderdagavond, met een team vol oud 
1e spelers) waren de 2 absolute hoogtepunten. We 
stonden ruim bovenaan en waren al bezig met het 
organiseren van het kampioensfeest. Ook in de beker, 
waren we nog nooit zo ver gekomen, we gingen 
de dubbel pakken....... Het liep anders, we hebben 
1 tegenstander over het hoofd gezien; Corona! 
Ondanks het geweldige seizoen, stonden we toch 
met lege handen... Jammer voor dit historische MVC 
3, jammer voor het publiek, jammer voor MVC’19.

Het afgelopen seizoen 20019-2020. MVC’19 4 was 
een goede  mix van jong ‘aanstormend’ talent 
met een aantal ‘oude ervaren  rotten’. Het seizoen 
zal vooral herinnerd worden als een memorabel 
seizoen, ook voor MVC’19 4. Niet omdat wij glansrijk 
bovenaan stonden. Nadat de eerste competitiehelft 
in de winter werd afgesloten met 3x winst en helaas 
8x een verlies en konden wij in het nieuwe jaar 2020 
nauwelijks revanche nemen. Slechts 1 wedstrijd werd 
er gespeeld toen alles stil kwam te liggen door de 
noodzakelijk corona-maatregelen. Heel jammer 
maar helaas. Zeker voor de 4 spelers (de ‘oude 
rotten’  Frank, Luc, Jear en Maarten) die voor het 
nieuwe seizoen het besluit hebben genomen om of 
te stoppen of bij de veteranen verder te gaan met 
hun carrière. Jammer genoeg geen mooi afscheid 
van de 4 spelers gezamenlijk.

2019-2020 was het seizoen waar de ‘oudjes’ nog 
één keer wouden vlammen. Er werden heel wat 
wedstrijden gewonnen, en een paar verloren. 
Kampioen gingen we niet worden, maar goed 
bovenin meedraaien was toch ons doel. Met een 
uiteindelijk verdiende 4e plek werd het seizoen 
abrupt ten einde gebracht. Uiteindelijk werd het 
seizoen van uitgestelde feestjes, die er nog zeker 
van gaan komen, en het afscheid van een aantal 
steunpilaren. Zo stopte Wiellie, Erik (Hakke), Bart 
(Koopie), Ronny B en vertrokken Gorio (Goor), John 
en Nico naar de veteranen. Nog één laatste wedstrijd 
voor hun tegen het 4e werd een groot succes. Niet 
alleen werd er met ruime cijfers gewonnen, ook gaf 

het vele blije gezichten op het veld en kregen al deze 
heren een afscheid die ze verdienden!
Wiellie, Erik, Bart, Ronny, Gorio, John en Nico bedankt 
voor jullie inzet de afgelopen seizoenen! Waar we 
soms op elkaar konden zeiken maar gelukkig veel 
meer met elkaar hebben kunnen lachen!

MVC’19 6 begon na de door de Coronapandemie 
opgelegde winter-, voorjaar- en zomerstop 
overwegend voortvarend aan het seizoen 2020-2021. 
Het team deed dit in een vernieuwde samenstelling 
nadat verschillende spelers hun voetbalschoenen al 
dan niet definitief aan de wilgen hadden gehangen, 
terwijl enkele andere jongemannen zich bij het 
collectief hadden gevoegd vanuit andere (jeugd)
elftallen. 

Het relatieve lage aantal spelers bij ’t Zesde 
betekende dat de leiding uit noodzaak een bijzondere 
uitwisselingsregeling met de andere lagere 
seniorenteams had getroffen. Hierdoor maakten 
meerdere spelers (hoofdzakelijk van ’t derde) hun 
debuut die mogelijk zelf nooit hadden verwacht – 
of gevreesd – ooit in het laagste herenseniorenelftal 
van de Maasbreese voetbalvereniging uit te mogen/
moeten komen. Hun voetballende inbreng werd 
overigens zowel door spelers als (vast) publiek zeer 
gewaardeerd. 

Onder de bezielde begeleiding van Tom en Gido, 
met de niet-aflatende support van steunpilaar 
Sjraar, en ondanks de onophoudelijke stroom tips en 
aanwijzingen van Jip begonnen de heren enthousiast 
aan het seizoen. Er werd verdienstelijk geoefend 
in Kessel; overtuigend gewonnen van Ginger 
FC (oftewel Grashoek); verloren in een Veldens 
zwembad; en (figuurlijk) gevochten om Helden tot 
een gelijkspel te brengen. 

Hoewel ’t Zesde een positieve start maakte, kwam de 
hernieuwde ‘Coronastop’ vanuit een bepaald opzicht 
als een godsgeschenk. Een knieblessure van Baerke 
in het nog prille seizoen had het team namelijk al 
in een vroege personele crisis gestort. Dat probleem 
heeft MVC’19 6 met de voorlopige opschorting van 
het amateurvoetbal in ieder geval niet meer.
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VETERANEN
De nieuwjaarsreceptie was dit jaar voor de 
veteranen “EEN LOUWE HAP”  want alleen Paul 
Wijnen kreeg enne tegel voor 50 jaar lid. De Tegel 
ligt d’r overigens keurig in, bij de oprit naar de 
kantine. Dat mag ook wel eens gezegd mag zijn!

Verder werd er dit Jaar een uitzonderlijk persoon 
op gepaste wijze bedankt voor heel veel jaren 
noeste arbeid binnen MVC. HARRY SMOLDERS  
werd gekozen tot vrijwilliger van het Jaar. Chapeau  
Harry!

Trieste gebeurtenissen in 2019 waren het overlijden 
van Guus van Deursen en Sjraar van de Pool. Beide 
buitengewone veteranen zullen altijd in onze 
gedachten blijven.

De veteranen-jaarvergadering werd door 30 van 
de 50 leden bezocht.

De activiteitencommissie werd opnieuw ingedeeld 
en bestaat nu uit Gijs D., Johan K., Twan S. en Hay 
M. Dat lijkt erg op een opsomming van de grootste 
criminelen van Bree, maar dat is maar schijn want 
er worden erg veel frisse ideeën uitgewerkt zoals je 
al gemerkt hebt.

Op de transfermarkt was het dit jaar erg druk, 
want er werden maar liefst 3 nieuwe  jonge 
Veteranen bijgeschreven op de ledenlijst. De 
vraag van de technische staf was: Een scorende 
spits, een dragende middenvelder, en een centrale 
verdediger met voldoende snelheid. Met Mark, 
Mark en Frank is dat redelijk gelukt, al moeten ze 
zich wel nog evengoed gaan bewijzen. 

We speelden dit jaar 24 wedstrijden waarvan er 11 
werden gewonnen , 10 verloren en 3 gelijkgespeeld. 
De doelcijfers waren 66 voor en 60 tegen. De 
tegengoals blijven constant maar de voorhoede 
heeft het laten zitten dit jaar. 19 goals minder dan 
vorig jaar in evenveel wedstrijden, dat geeft te 
denken. Dat is niet alleen aan LEON zijn blessure 
te wijten heren.

Na de zomer ging het, mede door de nieuwe 
spelers, iets beter draaien, wat resulteerde in een 
3-1 overwinning in Horst tegen een sterk team. Ook 
tegen Hinsbeck in Maasbree  met 3-1 aan de goede 
kant vd score. Maar de afsluiting in december was 
weer “Naatje pet” met een  6-0 nederlaag tegen 
aartsrivaal Baarlo.

Naam Doelpunten
Leon Winthaegen; Mark vd Koelen     11
Jeroen van bers        9
Mark Wijers         6
Pi Peters; Twan Smits; Gijs Driessen 4
Ed Bartels; Wouter Derichs 3
Tim Cox; Twan Lenders; Theo Tielen; Rick Haenen 2
Frank v Megen; Luc Spreeuwenberg; Tegenstander 1

De toppers van de Veteranen sorry de topscoorders van 2019.
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Verder waren er ook nog leuke zaken te melden 
buiten het voetbal. Met name de geslaagde 
Beugelavond en de Kaartavond. Met op de 
beugelbaan Mat B.  en Jeroen v. B. als winnaars 
en op de kaartavond ook Mat B.  als winnaar. Een 
unicum bij het kaarten was wel dat er nu een dame 
met de 3e prijs naar huis ging, hiervoor was An v/d 
kerkhof persoonlijk verantwoordelijk.

Ook de BBQ stond dit jaar weer op het programma 
en was zoals gebruikelijk weer heel gezellig, vooral 
omdat er ook veel veterinnen kwamen opdagen. 
Zeer gewaardeerd was de aanwezigheid van Karin 
van Deursen, die speciaal was uitgenodigd om 
alle ellende van de afgelopen tijd een beetje te 
vergeten.

Dat de veteranen grote plannen hebben is al 
bekend, maar de uitwerking van het project 
Mallorca zal nog menig uurtje kosten, maar met 
gezamenlijke inspanning zal ook dit wel weer op 
zijn pootjes terecht komen.

Over 2019 zijn de volgende conclusies te trekken: 
• Het jubileum van MVC was super
• Samenwerking met de treffers opschroeven
• We verloren 2 kameraden
• We regelden een mooi P&M toernooi
• Wien bedankt veur ’t FLUITEN
• De veurzitter mot ophouden met winnen
• De veterane gaon derveur
• Genoeg gepraat over 2019, want 2020 is alweer 

begonnen en d’r is veel te doen.
Daarom bedanken we:
• Alle Gastspelers
• Harry veur t programmeren
• Nel veur de was
• Toon veur de Administratie
• De scheids en technische staf
• Jo en Laura voor de gastvrijheid

We maken van 2020 een uitzonderlijk jaar want alle 
seinen staan op groen en dat wil zeggen dat alle 
veteranen  opnieuw  gaas geven, want er zit veel 
potentie in deze groep.

Dit was zo tot februari 2020 toen kwam Corona en 
die blies met een lange Ademstoot de rest van het 
seizoen als een nachtkaars uit.

Bedankt en Succes en zeker BLIJF GEZOND.
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De veteranen rapporteren per 
kalenderjaar en niet per seizoen.
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KANTINE
BEHEER Met gemengde gevoelens hebben 

kantinecommissie en kantinepersoneel het 
seizoen 2019-2020 moeten afsluiten. Het had het 
seizoen moeten worden waarin we een nieuwe, 
frisse start zouden gaan maken. Een nieuwe 
start met een clubhuis in een metamorfose. 
Maar ook met nieuwe, meer ervaren mensen 
in de bediening. Met kwaliteitsverbeteringen 
in het assortiment. En met meer activiteiten 
en meer sfeer en gezelligheid. En ja; op een 
stijging van de omzet en een verbetering van 
het rendement hadden we ook gerekend. Maar 
helaas, vanwege het coronavirus heeft het 
allemaal anders uitgepakt.

Corona en de langverwachte verbouwing 
van onze voetbalkantine kenmerkten 
voetbalseizoen 2019-2020. Voor ons clubhuis 
had het seizoen een voortvarende start, met 
een geslaagd TOP-D-toernooi bij prachtig 
weer. De eerste realisaties van de verbouwing 
van ons clubhuis waren toen net zichtbaar met  
fotografische wandbekleding op schuifwanden 
en binnenmuur. Op een gloednieuw 
86”-beeldscherm waren sportuitzendingen 
zelfs vanaf grote afstand goed te volgen. 

Met deze eerste vernieuwingen zijn we het 
competitieseizoen ingegaan. En de eerste helft 
van het seizoen stemde tot tevredenheid. Een 
substantiële verbetering in de omzet was al 
snel zichtbaar. Evenals een verbetering van het 
resultaat. 

Op zaterdag 4 januari 2020 beleefde de MVC’19 
kantine met de traditionele nieuwjaarsreceptie 
haar laatste activiteit in oude vorm. De op 
dat moment aanstaande winterstop zou 
worden benut voor een meer drastische 
verbouwing. Nu is “verbouwing” in dit geval 
wellicht een groot woord. Uiteindelijk zijn er 
eigenlijk uitsluitend cosmetische aanpassingen 
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gedaan. Op 6 januari j.l. is alles met medewerking 
van de donderdagmorgengroep in gang gezet, 
met het slopen en afvoeren van het oude interieur. 
Aansluitend zijn installateurs en de interieurbouwer 
van start gegaan. Installatiewerk is aangepast. De 
bar en de achterkasten zijn volledig vernieuwd en 
voorzien van eigentijdse ingebouwde ledverlichting. 
Beeld- en geluidsapparatuur is verplaatst en 
voor iedereen toegankelijk gemaakt. Passende 
effectverlichting is geïnstalleerd. Het meubilair is 
volledig vervangen. En er is nieuwe koffieapparatuur 
geplaatst. 

Hoewel dan nog niet alles naar wens is gerealiseerd 
(we werken o.a. nog aan meer wand/vloerbekleding 
en nieuwe raamdecoratie), is onze kantine op 26 
januari opnieuw geopend. De daaropvolgende eerste 

reacties waren onverdeeld positief. En de eerste 
daaropvolgende weken waren veelbelovend. 
Totdat half maart de eerste corona-lockdown 
werd afgekondigd. Het seizoen was voorbij!

Half februari is de voortgang van het kantinebeheer 
m.i.v. komend seizoen geëvalueerd en in het 
HB besproken. Gesprekken met een nieuwe 
kandidaat-beheerster in de persoon van Mirian 
Wijhers zijn aansluitend opgestart. Op 6 mei is 
met Miriam overeenstemming bereikt voor een 
dienstverband m.i.v. 1 september 2020. Daarmee 
nemen we impliciet afscheid van Berry van der 
Donk. Berry was gedurende twee seizoenen een 
vertrouwd gezicht en fijne medewerker bij MVC’19. 
We danken Berry voor zijn werkzaamheden, inzet 
en prettige samenwerking.
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Severens beveiliging
Sinds 1980

www.severensbeveiliging.nl
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SPONSORCOMMISSIE

Voorwoord
Onderstaand een kort overzicht van de 
werkzaamheden van de sponsorcommissie over het 
seizoen 2019 – 2020 met een korte vooruitblik voor 
het komende seizoen. Het was een enerverend jaar, 
waarin we trots zijn op het aantrekken van onze 
nieuwe hoofdsponsor en het verlengen van een 
aantal sponsorcontracten van trouwe sponsoren. 
Anderzijds hebben we vanaf maart te maken 
met   het coronavirus, wat ook onze club en onze 
sponsoren in zijn greep houdt. 

Samenstelling:  
• Jeroen Grubben  (Financiën)
• Hay Maessen (acquisitie)
• Wiel Moonen (acquisitie)
• Joey Sonnemans (acquisitie)
• Wiet Crienen (secretaris)
• Jac Gubbels (acquisitie) aftredend lid

Via deze weg willen we Jac dan ook bedanken 
voor zijn tomeloze inzet de afgelopen jaren binnen 
de commissie. Jac heeft als acquisiteur heel veel 
sponsorcontracten afgesloten. Mede door zijn inzet 

hebben we de komende periode ook weer een 
prachtige hoofdsponsor. 

De sponsorcommissie is altijd op zoek naar 
enthousiaste mensen die de commissie kunnen 
versterken en verder willen helpen. Heb je interesse 
meld je dan direct bij een van de commissie leden!

Nieuwe Hoofdsponsor
Nadat Niens B.V. is gestopt als hoofdsponsor zijn 
we als commissie direct op zoek gegaan naar een 
nieuwe hoofdsponsor. Dit heeft gelukkig niet veel 
tijd in beslag genomen.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 4 januari 
2020 was het zo ver en kon onze voorzitter met 
trots melden dat Danny Vestjens Dakwerken per 1 
januari 2020 de nieuwe hoofdsponsor is geworden 
van MVC’19.  Als sponsorcommissie zijn we blij en 
trots dat een lokale en betrokken ondernemer, die 
wekelijks als enthousiaste vader op de velden actief 
is, bereid is gevonden om MVC’19 te ondersteunen. 
MVC’19 ziet uit naar een mooie samenwerking met 
Danny Vestjens Dakwerken en wil Danny & Mariëlle 
persoonlijk bedanken voor het vertrouwen. 



Terugblik 2019   2020
Na het jubileum jaar en het verlies van 
onze vorige hoofdsponsor Niens B.V. 
zijn wij als commissie tevreden met het 
verloop van seizoen tot de uitbraak van 
Covid-19. We kunnen niet om het feit heen 
dat de coronacrisis een flinke impact heeft 
gehad op de tweede seizoenshelft en de 
exposure voor de sponsoren. 
Binnen onze commissie werden wij deels 
ook lam gelegd door de opgelegde 
maatregelen. Het onderhouden van 
contacten, organiseren van evenementen 
en het acquireren van nieuwe sponsors zijn 
beperkt uitgevoerd. Ondanks de lastige 
periode vanaf maart zijn tot op heden blij 
met sponsoren die onze voetbalclub trouw 
blijven. We willen dan ook via deze weg 
al onze sponsoren enorm bedanken en 
vragen iedereen om te denken aan onze 
sponsoren. Onze leuze is dan ook “Koop 
bij onze sponsoren”. Het is zoals gezegd 
een moeilijke en onzekere tijd voor zowel 
club, sponsor als lid binnen de vereniging. 
We kunnen het daarom ook alleen samen 
doen, samen de schouders eronder 
zetten en ervoor zorgen dat we als club 
er doorheen komen en vooruitkijken naar 
een positieve en gezonde toekomst voor 
ons allemaal. 

Sponsoractie Covid-19
Hierboven hebben we de coronacrisis al 
kort aangehaald. Op 10 juni hebben wij 
als sponsorcommissie onze sponsoren 
persoonlijk bedankt en een hart onder 
de riem gestoken door middel van een 
presentje, een goede fles wijn en heerlijke 
asperges. Speciale dank naar People’s 
Farm, Coop Maasbree & familie Grubben 
voor het meedenken en helpen van het 
samenstellen van dit pakket.
Bij het afleveren van de pakketten bij 
onze sponsoren en de spontane reacties 
op social media bleek dat de actie zeer 
gewaardeerd werd. 

Vooruitblik 2020   2021
Ook het komend seizoen zal veel onzekerheid 
met zich meebrengen zowel voor de club als 
voor de sponsoren.  Het is voor ons dan ook 
moeilijk te zeggen waar we volgend jaar staan 
als sponsorcommissie. Onze voornaamste 
doelstelling voor het huidig voetbalseizoen 
is de binding met sponsoren te behouden. 
Samen zullen we de schouders eronder 
moeten zetten, in gesprek blijven en elkaar 
steunen om deze moeilijke tijd achter ons te 
laten. Wanneer de mogelijkheden zich weer 
voordoen gaan wij een sponsorevenement 
organiseren.
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VRIJWILLIGERSCOMMISSIE

11

Inleiding
Het gejubel van de honderdjarige is inmiddels 
verstomd en heeft plaats moeten maken voor 
mondkapjes, lockdowns en ander behoorlijk 
ongemak. De energie van het jubileumfeest lijkt 
mede door het coronavirus aangetast en besmet. 
Wat is ‘het nieuwe normaal’ voor de vrijwilligers 
van MVC’19? Wat betekent binding op anderhalve 
meter of erger, in quarantaine? Hoe onderhouden 
we contacten als kantine en  zelfs het sportpark 
gesloten zijn?  

Vrijwilliger van het jaar
Dit seizoen viel de bijzondere erkenning en 
waardering ten beurt aan Harry Smolders. Deze 
veteraan van MVC’19 zet zich al jaren met hart 
en ziel in voor onze vereniging. Een greep uit de 

activiteiten waarmee Harry de eretitel Vrijwilliger van 
het Jaar met recht mag dragen;     Kantinecommissie, 
organisatie van het jubileumfeest, organisatie Top 
D en  wedstrijdsecretariaat veteranen. Je doet nooit 
vergeefs een beroep op hem. Harry houdt zijn 
woord, blinkt uit in daadkracht, en ook dat siert hem, 
hij denkt niet in problemen maar in oplossingen. 
Geen gezeur. Zijn uitverkiezing kon de instemming 
van de  leden wegdragen gezien de vele positieve 
reacties na de bekendmaking tijdens de jaarlijkse 
feestavond voor de vrijwilligers. 

Dag van de vrijwilliger
Het traditionele hebbedingetje dat de vrijwilligers 
voor 7 december (Dag van de Vrijwilliger) 
ontvangen was ditmaal een zoethoudertje in een 
blikje van waardering.  Natuurlijk vergezeld van 5 
consumptiepenningen voor in de kantine.



VRIJWILLIGERSCOMMISSIE Week van de scheidsrechter
In de Week van de Scheidsrechter ontvangen alle 
ruim 35.000 (assistent-)scheidsrechters vanuit 
de KNVB een persoonlijk, digitaal bedankje voor 
hun inzet. Uiteraard worden ook de verenigingen 
en voetballers opgeroepen om hun waardering 
uit te spreken richting de scheidsrechters. Want 
zonder de vele duizenden scheidsrechters is het 
niet mogelijk om ruim 1,2 miljoen voetballers 
(en hun supporters) ieder weekend van voetbal 
te laten genieten. Hierbij kun je denken aan een 
aardigheidje voor de scheidsrechter.
Als MVC’19 stonden wij hier natuurlijk ook bij stil 
en hebben alle scheidsrechters in deze week als 
bedankje een leuke stopwatch cadeau gedaan. 
Toen wisten we nog niet dat het coronavirus de 
hele wedstrijd kapot zou gaan fluiten…

Zelfwerkzaamheid
Het seizoen 2019-2020 waren ruim 140 leden 
beschikbaar voor zelfwerkzaamheid. Voor 
kantinediensten zijn 66 leden ingezet als 
zelfwerkzaamheid. Uiteindelijk gooide de eerste 
coronagolf ook roet in het zelfwerkzaamheid-
eten en -drinken.

Deskundigheidsbevordering
In november 2019 zijn 8 leden onder deskundige 
begeleiding van sponsor Alles Paletti geslaagd 
voor AED (omgang met Automatische Externe 
Defibrillator); de volgende personen zijn geslaagd: 
Monique Kunnen, Pim Hillen, Tanja van Heugten, 
Hans Mennen, Jos Hauser, Peter Maessen, Ruud 
Sturme en Rick Haenen. Nu nog een vaccin tegen 
corona ontwikkelen en we zijn veilig bij MVC’19…

Traject Werven en binden 
van vrijwilligers
In het najaar van 2020 heeft een 
vertegenwoordiging van het hoofdbestuur en 
vrijwilligerscommissie deelgenomen aan het 
traject Werven en binden van vrijwilligers. Dit 
traject bestaat uit 3 avonden en is opgezet door 
Vorkmeer, KNVB en de gemeente Peel en Maas. 
De basis van vrijwilligers bij verenigingen, landelijk 

en in Peel en Maas, staat onder druk waardoor 
de vitaliteit van de vereniging in het gedrang 
komt. Veel gehoorde signalen zijn dat het totaal 
aantal vrijwilligers afneemt, leden liever hun 
taken afkopen of om een (hogere) beloning 
of bijdrage vragen voor hun werkzaamheden. 
Tegelijkertijd geven verenigingen aan dat ze 
overtuigd zijn dat er meer mensen zijn die als 
vrijwilliger iets voor de vereniging willen doen, 
maar dat het niet lukt deze te vinden of te 
binden. 
Aan de orde kwamen strategie (welke 
club wil MVC’19 zijn?), (verandering 
van) verenigingscultuur, een gezonde 
verenigingsstructuur  en een stappenplan om 
tot vrijwilligersbeleid te komen. 
De ervaringen van het traject zijn door het 
hoofdbestuur en de vrijwilligerscommissie 
geëvalueerd. Uit de evaluatie kwam naar 
voren  dat zo’n traject in aangepaste vorm 
zeker van waarde is voor onze vereniging. 
De principeafspraak tussen hoofdbestuur en 
vrijwilligerscommissie om voor het seizoen 
2020-2021 dit traject te ontwikkelen is door 
de maatregelen rondom het coronavirus 
opgeschort. Gelukkig luidt het spreekwoord 
‘Wat in het vat zit verzuurt niet’. 

Samenstelling commissie
Tijdens het seizoen 2019-2020 bestond de
 commissie uit
• Jeroen van Bers
• Paul Grubben
• Ton Hopman.
• Twan Smits
• Leon Winthaegen
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ACCOMMODATIE

12

Voor de accommodatiecommissie en de Donder-
dagmorgengroep begon het seizoen zoals altijd als 
een normaal seizoen. In de zomerperiode in 2019 
werd er groot onderhoud uitgevoerd aan de velden 
door Top Sport Groen. Van allerlei werkzaamheden 
zijn nodig om de grasmatten weer in een prima con-
ditie te krijgen:  verticuteren, doorzaaien, bezanden / 
dressen, bemesten, vertidrainen. 

Extra aandacht is er voor de doelgebieden. Die 
worden uitgevuld met zwarte grond, geëgaliseerd en 
opnieuw ingezaaid. En daarna is er voor alle velden 
een rustperiode nodig van 12 weken om ook de 
goede resultaten te krijgen. Bij warm en droog weer 
wordt er regelmatig beregend. De specialisten uit de 
DMG zijn daar de hele zomer druk mee. Het moet 
toch maar gebeuren!

En als dat allemaal goed gaat dan starten we weer 
met prima velden. Laatst (alweer in het nieuwe 
seizoen) nog een mooi compliment van Merefeldia:

Begin februari hebben inbrekers een ravage 
aangericht aan de kantine van onze club. Bij de 
inbraakpoging is niks gestolen, maar de schade 
was groot. Er was gebruikgemaakt van grof geweld. 
De muur was opengebroken en een radiator 

afgebroken, waardoor aanzienlijke waterschade 
was ontstaan. Onze vrijwilligers worden door zo’n 
gebeurtenis in het hart geraakt. Maar het is mooi 
om te zien hoe zij zich na een paar keer slikken toch 
herpakken, en er weer voor zorgen dat alles wordt 
hersteld.

En toen werd in maart de wereld verrast door het 
Corona virus. Daarmee ging het sportieve gedeelte 
uit als een nachtkaars. Het onderhoud aan beplanting, 
snoeien hagen en schoffelbeurten gingen natuurlijk 
wel gewoon door. De zonnepanelen werden 
‘gewassen’ en later de waterleiding weer gespoeld 
en gereed gemaakt (legionella-veilig) voor alweer 
een volgend seizoen.

Bedankt voor de samenwerking met alle commissies 
en hopelijk wordt het weer een sportief nieuw 
seizoen 2020-2021. 

Vandaag reizen we af naar Maasbree. 
Het uitstekende hoofdveld van 

Sportpark de 3-sprong is het decor van 
deze wedstrijd. Hoe ze dat daar doen 
in Bree weten we niet, maar zelfs het 

trainingsveld is beter dan ons hoofdveld 
…

En naast de velden was het voetbal van 
MVC ook nog beter: uitslag 3-1
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ACTIVITEITEN
COMMISSIE
Commissieleden
• Voorzitter:   Joris Timmermans   Heren 1 jorist.1212@gmail.com
• Commissielid:  Evelien Beurskens   Dames 2
• Commissielid:  Romy Daniëls    Dames 1
• Commissielid:  Lano Engels   Heren 1
• Commissielid:  Willem Holthuysen  Heren 1 

Taken & verantwoordelijkheden
De taak van de Activiteitencommissie is het 
organiseren van activiteiten voor de jeugd en/of 
senioren met als primair doel de saamhorigheid 
te vergroten tussen de leden van MVC’19 middels 
activiteiten te organiseren buiten het hoofddoel 
van MVC’19, voetbal. 

Doelstelling
Centraliseren en verzorgen van passende activiteiten 
en daarnaast zorgen voor een juiste verhouding 
tussen plezier, kosten en opbrengsten. Tevens de 
aantrekkelijkheid van de kantine te vergroten om 
leden weer een leuke kantine te geven en ook een 
plaats te creëren waar niet-leden zich thuis voelen. 

Terugblik seizoen 2019   2020
De commissie is tevreden over de georganiseerde 
activiteiten binnen de voetbalvereniging voor de 
uitbraak van Covid-19. Door een extra feestavond 
te hebben toegevoegd aan de kalander hebben 
we ervoor kunnen zorgen dat de kantine een extra 
zet naar een hogere omzet heeft gekregen. Helaas 
valt dit uiteindelijk in het niet doordat we na de 
winterstop door toedracht van Covid-19 nauwelijks 
nog iets hebben kunnen betekenen voor de club 
omtrent het bij elkaar brengen van de leden door 
middel van activiteiten.  

Graag willen we ook nog aanhalen dat de kantine 
is verbouwd in de winterstop en dit ons naar 

alle waarschijnlijkheid in de toekomst meer 
mogelijkheden kan bieden. Kortom, een goede 
verbetering. 
 
Terugblik per activiteit georganiseerd door de 
Activiteitencommissie:
In het seizoen 2019 – 2020 heeft de 
Activiteitencommissie de volgende activiteiten 
georganiseerd:

1. Seizoensopening
Doelgroep: Volwassenen (primair: Leden. Ook 
anderen welkom)
Afgelopen jaar was er een goede opkomst tijdens 
de seizoen opening. De voetjes gingen nog tot laat 
van de vloer. 

2. Vrijwilligersavond
Doelgroep: Vrijwilligers 
Een traditioneel terugkerende activiteit is de 
vrijwilligersavond waarbij de vrijwilligers binnen 
de vereniging bedankt worden voor hun bewezen 
diensten. Hiervoor had de Activiteitencommissie 
een aantal leuke spellen op tafel gezet met vooral 
als doel om oud en jong met elkaar in contact te 
laten komen. Tevens merkte we dat de opkomst 
de laatste jaren terugliep. Hierdoor hebben we de 
datum aangepast, niet meer in de herfstvakantie, 
en waren alle spellen vrijblijvend te spelen zonder 
vast programma. Het was een gezellige avond en 
zeker voor herhaling vatbaar. 
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3. MVC Dance Event
Doelgroep: Senioren teams en jongeren/
jongvolwassenen uit Maasbree
Aangezien Maasbree niet meer het bruisende 
Maasbree van vroeger is hebben we een extra 
activiteit in de kantine georganiseerd. Met een 
goede opkomst van ongeveer 150 personen was 
het een top feest met een zeer mooie extra omzet 
voor onze kantine. Al met al zeker voor herhaling 
vatbaar. 

4. Pietentraining
Doelgroep: Jeugdleden
Ook jaarlijks terugkerend is de Pietentraining. 
De Activiteitencommissie heeft hierbij gebruik 
gemaakt van onze vaste pieten. De kinderen waren 
wederom enthousiast en blij dat de pieten even tijd 
hadden gevonden om langs te komen. 

5. Nieuwjaarsreceptie
Doelgroep: Volwassen leden MVC’19
Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie zijn 
de jubilarissen wederom in het zonnetje gezet, 
hiervoor heeft het hoofdbestuur gezorgd. 

De Activiteitencommissie heeft een wedstrijd 
georganiseerd tussen twee samengestelde teams 
met seniorenleden van MVC’19. In de kantine 
stond voor de deelnemers ter afsluiting soep met 
een broodje klaar. Aansluitend hieraan vond de 
nieuwjaarsreceptie plaats voor alle leden. Het was 
een redelijk drukke avond met veel gezelligheid.

Jaarkalender
Met het opstellen van een jaarkalender is er een 
duidelijke planning van activiteiten en kunnen 
deze ook verspreid worden over het jaar. Op deze 
kalender staan de data van de activiteiten die door 
de Activiteitencommissie gepland zijn. In combinatie 
met de overige activiteiten die vallen onder andere 
commissies vormt deze activiteitenkalender de 
jaarkalender van MVC’19.
Doordat Covid-19 nog steeds een grote rol speelt 
in onze samenleving kunnen wij helaas nog geen 
jaarkalender opstellen voor het seizoen 2019-2020.

Schrijver: Joris Timmermans
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2019 bestond MVC’19 100 jaar. Aan de meeste festiviteiten hebben wij in ons 
vorig jaarverslag al aandacht besteed. Maar niet alles is al vermeld. Tijdens het 

jubileumjaar 2019 ontvangt Frits Timmermans uit handen van de KNVB een 
zilveren speld als waardering voor alle activiteiten door de jaren heen die hij 

voor MVC’19 heeft verricht.

Prins Joey maakt er met zijn adjudanten 
een paar onvergetelijke dagen van. En 

ook jeugdprins Guy was afkomstig uit de 
MVC’19 familie.
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KLEDINGCOMMISSIE
1. Commissie leden:
Angelie Daniels, aanspreekpunt voor de dames/
meisjes;
Peter van Diepe, financiën en contactpersoon voor 
leveranciers;
Monique van den Kerkhof, aanspreekpunt voor de 
jeugd;
Doreth Peters, aanspreekpunt voor de jeugd;
Mirian Wijhers, aanspreekpunt voor de senioren/
veteranen en scheidsrechters.

2. Terugblik en realisatie 2019-2020
De samenwerkingsovereenkomst met de webshop 
Keepers-Arena ( Maurice Bouten ) is en blijft 
bestaan en is een onderdeel van Elite Sport. Door 
gezamenlijke inkoop van keepersattributen bestaat 
de mogelijkheid om de korting die MVC’19 hierop 
ontvangt door te berekenen aan onze keepers. 
Roy van der Sterren is hierin het aanspreekpunt 
binnen onze vereniging. Dit punt blijven we onder 
de aandacht brengen bij al onze keepers vanaf de 
JO13.
Na het definitieve faillissement van onze 
hoofdsponsor Niëns Horeca is de sponsorcommissie 
op zoek gegaan naar een nieuwe hoofdsponsor en 
deze is gevonden in de persoon Danny Vestjens, 
eigenaar van Danny Vestjens Dakwerken. 
Samen met Sport 2000 is er gezocht naar een 
nieuwe leverancier voor de nieuwe tenues. Dit 
heeft geleid tot een 5-jarig contract met Masita die 
hebben gezorgd voor de levering van complete 
nieuwe tenues met het logo van onze nieuwe 
hoofdsponsor. Sport 2000 De Bruijn blijft voor ons 
de contactpersoon en zij zullen ons zoveel mogelijk 
ontzorgen.

3. Aandachtspunten
Deze blijven onveranderd staan, te weten: 
• MVC’19 wil graag dat alle teams hun tenue’s 

centraal na elke wedstrijd door een

• ouder laten wassen. Dit om te voorkomen dat 
er kleurverschil van de tenues

• zichtbaar wordt binnen een team. Het is 
belangrijk centraal de regie te houden en te

• voorkomen dat er spullen kwijtraken.
• De leiders/trainers dragen de coachjassen en 

polo’s tijdens MVC’19-activiteiten. 
• Alle kleding is en blijft eigendom van de club, 

wees er zuinig op.
• Alle gesponsorde sporttassen van de selectie 

heren 1/2 en dames 1 blijven eigendom
• van de club en moeten ingeleverd worden als 

een speler naar een ander elftal
• vertrekt/stopt met voetballen
• De kledingcommissie vraagt extra aandacht 

aan vrijwilligers die stoppen met hun
• activiteiten hun coachjassen/polo’s persoonlijk 

bij de kledingcommissie in te leveren.

4. Doelstellingen 2020-2021
• Handhaven van de fraaie, uniforme en mooie 

uitstraling van onze kledinglijn voor alle
• leden.
• Als kledingcommissie hebben wij de nieuwe 

kledinglijn nagenoeg hetzelfde gehouden als 
de bestaande kledinglijn. 

• Voor de selectie zijn nieuwe trainingspakken 
nodig en aangeschaft voor de warming-up 
voor de wedstrijden.

• Goede samenwerking en communicatie met 
leiders/ jeugdleiders en andere

• commissies blijft een punt dat elk seizoen zal 
blijven staan.

Namens de Kledingcommissie wensen wij alle 
trainers, leiders en spelers een sportief en succesvol 
seizoen 2020-2021 toe !!!!
LAAT CORONA HET VOETBALPLEZIER NIET 
BEDERVEN!!

14



62 Jaarverslag MVC’19 2019-2020

MIRU & HJS MVC TOP 
ONDER 12 TOERNOOI

Het toegezegde deelnemersveld was weer van top kwaliteit. 

Om de bekende redenen helaas geen MIRU & HJS 
MVC TOP Onder 12 toernooi dit jaar. Vervelend 
voor de voetballers, maar ook voor de vrijwilligers 
die er gedurende de voorbereiding natuurlijk 
al veel tijd ingestoken hadden. Om te laten 

blijken dat de vrijwilligers niet worden vergeten, 
ontvingen de vrijwilligers van de vorige edities wel 
een attentie. Laten we hopen dat we  volgend jaar 
weer gewoon een beroep op ze kunnen doen.

15
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‘Ik krijg één kans om mee te doen en dan 
gaat het niet door’
Een pijnlijke beslissing voor het bestuur van het internationale MVC TOP O12 Toernooi. Het jaarlijkse jeugdvoetbaltoernooi,
waarbij internationale topclubs naar Maasbree afreizen, gaat niet door vanwege de coronacrisis.
Vier jeugdspelers uit Maasbree die zouden deelnemen, Ties Daemen (12), Kevin Vervoort (11), Tren Kunnen (12)  
en Ties Boots (11), balen dat het niet doorgaat.

Het toernooi stond gepland voor zaterdag 29 en zondag 
30 augustus. Dinsdag 21 april ging de kogel door de kerk. 
“De maatregelen van het kabinet maken een goede en 
financieel
gezonde organisatie van het toernooi onmogelijk. Ondanks 
dat er nog geen afzeggingen waren, zou de komst van 
teams uit Schotland, Engeland, België, Duitsland en Zweden 
lang onzeker blijven”, liet de organisatie van het toernooi 
weten.

Oud-ploeggenoten
De grootste teleurstelling zit waarschijnlijk
bij de spelers. Ties Daemen,Tren Kunnen en Ties Boots uit 
Maasbree waren geselecteerd voor het Regioteam, een 
team van geselecteerde spelers uit de regio die het
opneemt tegen de jeugdteams van profclubs. Eén van die 
profclubs, VVVVenlo, heeft Maasbreenaar Kevin Vervoort in 
de gelederen. “Ik vind het heel jammer. Ik heb er jaren naar 
uitgekeken. Ik had het ook heel leuk gevonden om tegen 
mijn oud-teamgenoten
Ties, Ties en Tren te spelen. We zijn vaak samen kampioen 
geweest”, vertelt Kevin die overtuigd antwoordt op de 
vraag wie die wedstrijd zou winnen. “VVV zou winnen, 
want wij hebben een heel goed team”, laat hij niets aan 
duidelijkheid te wensen over.
Ook Ties Boots baalt van de afgelasting. “Ik keek het meest 
uit naar de wedstrijd tegen Ajax. Ik vind het echt balen 
dat het niet doorgaat. Ik krijg één kans en dan gaat het 
niet door”, aldus Ties. Ook de ontmoeting met maatje Kevin 
gaat voorbij. “Ik zou het heel leuk vinden om weer tegen 
Kevin te spelen. Vooral om te zien wat hij allemaal geleerd 
heeft. We speelden altijd goed samen en hadden veel 
plezier op het veld.” 

Feyenoord 
Ties Daemen keek uit naar een wedstrijd tegen Feyenoord. 
“We wisten niet in welke poule we terecht zouden komen, 
maar ik wilde het liefst tegen Feyenoord voetballen. 
Waarom? Omdat het de beste club van Nederland is”, 
vertelt hij. Ook voor hem was dit jaar de enige mogelijkheid 
om mee te doen aan het toernooi in Maasbree. Volgend 
jaar valt hij net als zijn teamgenoten niet meer in de 
juiste leeftijdscategorie. “Dit was de enige keer dat we in 
Maasbree tegen deze clubs konden voetballen. Iedereen uit 
de familie en al mijn vrienden zouden komen kijken. Ik vind 
het heel erg jammer”, aldus een teleurgestelde Ties. Tren 
keek vooral uit naar de wedstrijd tegen AZ. “Wij zijn al jaren 
gastgezin voor spelers van AZ. Nu kon ik eindelijk een keer 
tegen hen voetballen”, vertelt Tren die als Ajax-fan ook 
enorm uitkeek naar een wedstrijd tegen de landskampioen.
Net als Kevin, Ties en Ties mag ook Tren volgens de regels 
volgend jaar vanwege zijn leeftijd niet meer meedoen. 
“Maar ik hoop dat ze voor één keer een uitzondering maken.” 
Voor de jeugdspelers was er niet alleen maar slecht nieuws, 
want door de versoepeling van de maatregelen worden 
de trainingen weer hervat. “Ik heb het voetbal gemist. 
Ik ben blij dat ik mijn trainers en teamgenoten weer ga 
zien. Ik mag wel buiten een balletje trappen, maar dat is 
toch anders”, vertelt Kevin. Daar sluit Tren zich bij aan. “Ik 
ben blij dat we weer mogen trainen.” Bij het MVC Top O12 
Toernooi zouden de jeugdteams van Ajax, Chelsea FC, PSV, 
Borussia Mönchengladbach, AZ, Feyenoord, KRC Genk, VVV-
Venlo, Hammarby IF, Vitesse en Aberdeen FC op Sportpark 
De 3-Sprong’ in Maasbree te zien zijn. De organisatie heeft 
laten weer snel aan de slag te gaan voor de organisatie van 
volgend jaar. Het evenement vindt dan plaats op zaterdag
28 en zondag 29 augustus.

Tekst: Robert Hesen

Terug naar school
Niet alle kinderen zullen het even leuk gevonden hebben, maar op maandag 11 mei gingen de scholen weer van start. Met halve klassen en allerlei andere voorzorgsmaatregelen om 
de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kon de jeugd in heel Nederland weer van fysiek onderwijs genieten. De weken daarvoor werden alle lessen online gegeven. 
De  kinderen op de foto hadden in ieder geval weer zin om naar hun school, De Diamant in Baarlo, te gaan. Ook andere sectoren hadden profijt van de versoepelingen die de overheid 
vorige week aankondigde. Zo konden kappers weer van start en keerde de Panningse weekmarkt, in afgeslankte vorm, terug. / Beeld: Jac Willekens
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Raad stemt in met ´dure´ Meijelse school
De gemeenteraad van Peel en Maas heeft unaniem ingestemd met een krediet van 6,2 miljoen euro voor de 
bouw van een nieuwe Meijelse basisschool. Wel lieten alle partijen bij de gemeenteraadsvergadering op 
dinsdag 12 mei weten de kosten hoog te vinden. Teun Heldens van de VVD liet weten erg teleurgesteld en 
verrast te zijn door de steeds verder oplopende kosten gedurende het proces.

Naast de 6,2 miljoen euro voor de 

nieuwbouw stemde de raad ook in 

met een krediet van 892.000 euro 

voor tijdelijke huisvesting van de 

school in de tijd dat het nieuwe 

gebouw wordt gerealiseerd. Met het 

voorbereidingskrediet van een half 

miljoen euro daar bij opgeteld, heeft 

de gemeente na afloop 7,6 miljoen 

euro in de nieuwe Meijelse school 

gestoken. De school heeft momen-

teel zo’n vijfhonderd leerlingen.

“Om ergens plezierig te kunnen 

wonen, is het belangrijk dat de 

jeugd het naar de zin heeft. Goed 

onderwijs en goede onderwijs-

huisvesting maken daar deel van 

uit”, liet Rob Willems van Lokaal 

Peel&Maas weten, alvorens in te 

stemmen met het voorstel. Ook CDA, 

AndersNu en PvdA/GroenLinks 

waren positief over het raadsvoor-

stel. “Een investering in de onder-

wijshuisvesting is een investering in 

onze toekomst”, zei Vivian Moonen 

(CDA). “We realiseren ons dat dit 

gepaard gaat met een forse inves-

tering, maar we hebben de cijfers 

goed onderzocht en alle cijfers zijn 

marktconform.”

Rapportage
VVD-raadslid Teun Heldens hield een 

lange monoloog over het plan. Hij liet 

weten niet tevreden te zijn met hoe 

het proces verlopen is en de steeds 

stijgende kosten die daarmee gepaard 

gingen. Heldens had graag gezien dat 

de raad beter was geïnformeerd en 

meer inspraak had mogen hebben op 

het moment dat duidelijk werd dat 

de kosten steeds hoger zou worden. 

Wethouder Wim Hermans liet weten 

de raad altijd goed op de hoogte te 

hebben gehouden en dat de kosten-

stijgingen vooral aan een duurdere 

markt te wijten zijn. Wel zegde hij toe 

dat er een rapportage komt waarin 

alle kosten uitgelegd worden.

De aangekondigde openbare basis-

school in Meijel gaat in het nieuwe 

gebouw passen, zo bevestigde wet-

houder Hermans na diverse vragen 

over het onderwerp. “Niet dat we 

net zoals in Maasbree units moeten 

plaatsen omdat we geen nieuwe 

school willen bouwen”, zei Teun 

Heldens. De wethouder zegde toe 

dat er zeker ruimte is in het nieuwe 

pand. “Mocht zo’n initiatief verder 

vorm krijgen, dan kan dat plaatsvin-

den in hetzelfde gebouw”, aldus de 

wethouder.

Vrijwel alle partijen hadden het in 

hun verhaal ook over de herinrichting 

van de omgeving rondom de school. 

Alleen het schoolgebouw en het 

schoolplein zijn meegenomen in het 

krediet van 6,2 miljoen euro. De her-

inrichting van het overige gedeelte 

van het grote perceel is daar niet 

in meegenomen. Wethouder Paul 

Sanders, verantwoordelijk voor dat 

gedeelte van het plan, zei dat voor 

de omgeving een nieuwe raadsvoor-

stel wordt ingediend. De kosten van 

die herinrichting zouden rond de 

1,5 miljoen euro liggen. 

Tekst: Rob Dieleman
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FINANCIËN
16

Resultaat 
Het seizoen 2019-2020 laat een negatief resultaat 
zien van € 13.429. 
In dit resultaat is een buitengewone bate van 
€ 7.384 inbegrepen. Een van de onderdelen van 
deze post is de incidentele subsidie uit de NOW-
regeling die tijdens de coronaperiode van kracht is. 
De belangrijkste oorzaak van het verlies over het 
lopende boekjaar is de tegenvallende inkomsten. 
Door de coronaperiode zijn diverse inkomsten 
achtergebleven. Vooral de inkomsten uit de kantine, 
die vanaf maart grotendeels dicht is geweest, zijn 
ver achter gebleven. Ook de sponsorinkomsten zijn 
gedaald en blijven € 5.119 achter op de begroting. 
Hier tegenover is er een plus te melden bij de 
subsidiegelden.

Daarnaast zijn de meeste kosten ondanks de 
coronaperiode gelijk opgelopen met de begroting.  
Aan de kostenzijde zijn de grootste afwijkingen 
ten opzichte van de begroting de overschrijdingen 
bij de huisvestigingskosten met € 1.765. De 
wedstrijdkosten en de bestuur- en commissiekosten 
zijn door de coronaperiode wel lager dan begroot. 
Aan de kostenkant blijven we daardoor € 6.362 
binnen de begroting.  

Er was een negatief saldo van € 9.003 begroot.
In totaal is het resultaat € 3.426 meer negatief dan 
begroot. 

 
Balans 
Het negatieve resultaat heeft geleid tot een 
afname van het eigen vermogen met € 13.429 naar 
€ 277.418. Bij de bepaling van het eigen vermogen 
is voor de waardering van de bedrijfsgebouwen 
en -terreinen uitgegaan van de historische kosten. 
Op basis van deze historische kosten bedraagt 
de boekwaarde van de onroerende zaken per  
30-06-2020 € 172.520. 
 
De materiële vaste activa zijn per saldo toegenomen 
met € 27.569 vanwege de investeringen.   

De voorzieningen zijn per saldo toegenomen met 
€ 11.489.
 
De direct opeisbare geldmiddelen zijn het afgelopen 
seizoen afgenomen met € 15.000 voor wat betreft 
de 2 spaarrekeningen onder de financiële vaste 
activa en afgenomen met € 20.122 voor wat betreft 
de liquide middelen onder vlottende activa. 

Vooruitzichten
We zien de afgelopen jaren de personeelskosten 
toenemen. Het aantal betaalde krachten is niet 
toegenomen. Wel de wijze van belonen. Er wordt 
meer gebruikt gemaakt van verlonen waarbij de 
brutokosten hoger zijn dan voorheen.  In drie jaar 
tijd is het aantal personen in loondienst ten opzichte 
van vrijwilligersvergoedingen gestegen van 2 op 17 
naar 7 op 6? .
 
De personeelskosten stijgen nog verder door in 
seizoen 2020-2021. 
Daarnaast loopt het aantal leden terug, zijn er 
naar verhouding meer jeugdleden en leden 
die op vrijdagavond spelen,  waar een mindere 
contributie tegenover staat dan het bedrag dat 
senioren jaarlijks inleggen. Voorheen werd het 
contributiehuis voor drie jaar vastgesteld. Op de 
Algemene Ledenvergadering van 22 november 
2019 is een wijziging in het contributiehuis 
aangenomen waarbij er jaarlijks een verhoging van 
2,6% wordt toegepast. 
Jaarlijks werd € 18 per spelend lid gereserveerd 
voor het kledingfonds. Naast de reservering voor 
kleding is met ingang van het seizoen 2014-2015 
in de contributie ook een reservering opgenomen 
voor coachjassen. Vanaf seizoen 2019-2020 is de 
reservering voor kleding met €2,- per spelend lid 
verhoogd. Vanwege een nieuwe hoofdsponsor 
worden nagenoeg alle tenues vernieuwd bij de 
start van seizoen 20-21. Deze kostenpost was pas 
later voorzien maar is door het faillissement van de 
vorige hoofdsponsor naar voren gehaald.   



65Jaarverslag MVC’19 2019-2020

Beleid
Omdat het de laatste jaren niet lukt bij de 
jaarrekening zwarte cijfers te schrijven, gaan we 
als club kijken waar we kunnen bijsturen aan de 
uitgavenkant. Waar kunnen we besparen en past de 
ambitie die we hebben bij de financiële middelen. 
Zorgen baart ons vooral de hoge personeelskosten. 
Uiteraard wordt ook gekeken naar de inkomstenkant.  
 
De kantineopbrengsten zijn al jaren te laag. 
Er zijn aanpassingen gemaakt op dit vlak wat 
in de eerste maand van het nieuwe seizoen 
geleid heeft tot een hogere kantine-inkomsten 
ten opzichte van afgelopen jaren. Dit is 
hoopgevend. Door de sluiting vanwege corona 
kunnen we deze lijn echter niet doortrekken. 

Begroting
Omdat seizoen 20-21 niet vrij zal zijn van corona, 
gaan we wederom inkomsten mislopen. Verder is 
het de vraag of we de inkomsten uit sponsoring 
stabiel kunnen houden. Financieel gezien wordt het 
seizoen 20-21 een zwaar jaar.
 
Gelukkig kan MVC’19 nog wat teren op het 
vermogen maar we moeten niet vergeten dat 
dit vermogen grotendeels als voorziening is 
opgebouwd zodat de club voldoende reserve blijft 
houden  om de accommodatie, inclusief de kantine 
en kleedruimten, in goede staat te houden. 
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Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden de jubilarissen in het zonnetje gezet.

Bovenste rij van links naar rechts:
Hay Leijsten, Haico van Golstein Brouwers, Gorio 
Vaessen, Toon Maes, John Heuvelmans 

Zittend van links naar rechts:
Ebie Eickes, Erik vd Ekker, Luuk Janssen, Paul van de 
Kerkhof, Frank Haenen, Twan Daniëls
Jaco Hermans ontbreekt op deze foto.
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et seizoen is niet afgemaakt. Dus voor-
jaarskampioenen zijn er niet. Goed om 
te vermelden dat ons derde team in 

maart bovenaan stond. Maar door Covid he-
laas dus geen kampioenschap en geen feest.
Bij de jeugd is de competitie vaak in twee 
helften verdeeld. Maar liefst 4 najaarskampi-
oenen werden in een druk bezochte receptie 
in het zonnetje gezet.
MVC’19 JO11-2: Alle 11 wedstrijden gewon-
nen met een doelsaldo van 110-11.

MVC’19 JO13-1: 8 wedstrijden gewonnen, 2 
gelijk en 1 verloren en een doelsaldo van 
26-13. 
MVC’19 JO15-2: 10 wedstrijden gewonnen, 
1 gelijk en doelsaldo 42-6.
MVC’19 JO19-1: Zij wonnen laatste wed-
strijd uit tegen mede-kampioenskandidaat 
Haelen. In de 1ste klasse werden ze daar-
mee 1ste met 23 punten uit 10 wedstrijden 
en een doelsaldo van 27-17.

H
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MVC’19 Maasbree 
Sportpark De 3-sprong

Breetse Peelweg 1b
5993 NC Maasbree 

info@mvc19.nl 
www.mvc19.nl


