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Voor juullie ligt het jaaarverslag vaan het seizoeen 2007-20008. In dit versslag kunnen jjullie nalezenn hoe het
onze verreniging op een
e aantal ge
ebieden is ve
ergaan.

1

B
Bestuurl
lijke en organisa
o
torische
e zaken

elopen seizoe
en bestond het
h hoofdbesstuur uit 7 personen.
Het afge
Voorzitte
er
T
Theo
Cox
Vice-voo
orzitter
P
Pierre
Hoube
en
Secretarris
G Smets
Ger
Penningmeester
P
Paul
Grubben
J Gubbels
Jac
Bestuursslid
Ledenad
dministrateurr
R
Rene
Boots
Wedstrijd
dsecretaris
H
Henk
van Nin
nhuys
d algemene
e ledenverga
adering van 2 november 2007
2
is Theo
o Cox voor een tweede te
ermijn
Tijdens de
herkozen
n als voorzittter. Ook Pierrre Houben, Ger
G Smets, Rene
R
Boots en Jac Gubb
bels zijn als
bestuursslid herkozen
n.
er 2005 heefft de algemene ledenverg
gadering een
n eerste aanzzet gegeven voor de vas
ststelling
In oktobe
van een beleidsplan voor de kortte en middellange termijn
n. Het afgelop
pen seizoen is het beleid
dsplan
aar niet gehe
eel afgerond.
verder ontwikkeld ma
erstaande punten vormen
n voor het ve
erder ontwikk
kelen van hett beleidsplan
n belangrijke
De onde
elemente
en.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

nzet van het Huis
H
voor de
e Sport heeft onze
De personele in
en tijdscapacciteit niet kun
nnen oplosse
en. Door het
eige
tusssentijdse verrtrek van med
dewerkers va
an het Huis voor
v
de
Spo
ort is de verw
wachte vaste factor verlorren gegaan.
Verrschillende co
ommissies hebben zichzzelf vragen ge
esteld
hoe
e hun onderd
deel eruit zou
u moeten zien qua organisatie,
doe
elen en werkw
wijze. De com
mmissies zijn
n begonnen
han
ndboeken op te stellen. Deze
D
handboeken moeten
n in de loop der
d jaren uitg
groeien naarr
doccumenten die
e het gemakkkelijker make
en om toekom
mstige vacattures in te vu
ullen en de
werrkzaamheden
n te verrichte
en binnen de
e gestelde ka
aders.
Dive
erse ontwikkkelingen zoals met name herindeling, privatisering
g, kerneniden
ntiteit, ontgro
oening
en vergrijzing
v
dw
wingen ons een
e verdere blik in de toe
ekomst te we
erpen. De clu
ub vervult ee
en
bela
angrijke maa
atschappelijkke taak binne
en de gemeenschap van Maasbree. D
Deze rol wille
en we in
de toekomst
t
ook blijven vervvullen.
De gemeente Maasbree
M
gaff MVC’19 aan het begin van
v het seizo
oen de kans om samen met
m
dere verenigingen binnen
n Maasbree aan
a een toek
komstvisie te
e werken; hett traject “Vere
eniging
and
van
n de Toekomst”. Een visie
e die antwoo
ord moet geven op de vra
aag: waar sta
aat MVC’19 bij
b het
hon
nderdjarige bestaan?
b
Ged
durende het traject van de
d Vereniging
g van de Toe
ekomst bleekk dat er ook n
nog een ander traject
spe
eelt in de kern
n Maasbree, te weten de
e Brede Maattschappelijke
e Ontwikkelin
ng (BMO). Hierin
spe
eelt onder andere de vraa
ag wat er in de
d toekomst moet gaan gebeuren
g
me
et de
binn
nensportacco
ommodaties in de kern Maasbree.
M
De
eze vraag sp
peelt ook een
n belangrijke rol in
het traject Veren
niging van de
e Toekomst. Vandaar da
at op voordra
acht van de g
gemeente en de
V
va
an de Toekom
mst ervoor iss gekozen om
m de trajecte
en Brede
betrrokkenen bij het traject Vereniging
Maa
atschappelijkke Ontwikkeling en Veren
niging van de
e Toekomst met elkaar o
op te laten lop
pen.
Uite
eindelijk heefft dit geleid to
ot het visiedo
ocument “Sp
portieve omgeving Breetsse Peelweg, de
spo
ortieve ontmo
oetingsplaatss van Maasbree en omge
eving”. Verde
erop in het ve
erslag gaan we
w hier
nad
der op in.
Hett traject van de
d BMO wass gedurende het voetbals
seizoen 2007
7-2008 nog in
n volle gang.. Er lag
een
n eerste conccept van de visie
v
“Een ha
art voor Maas
sbree”. In de
eze visie zijn een drietal varianten
v
uitg
gewerkt, in tw
wee varianten
n hiervan wo
ordt de bestaande sportha
al gesloopt. De sporthal wordt
w
in
dezze varianten herbouwd “e
ergens”aan de
d Breetse Pe
eelweg. De discussie
d
zall direct na de
e
zom
mervakantie een
e vervolg krijgen. De raad zal eind september de
d richting ve
erder bepale
en. De
sterrke verwachtting is dat ge
ekoerst zal ga
aan worden naar een nie
euwe sportha
al in de sporttieve
omg
geving Breettse Peelweg..
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7.

de factoren hebben
h
ook tot
t gevolg, da
at de huidige
e bestuurstru
uctuur zal gaan
De bovenstaand
anderen. Op
p termijn zal het
h hoofdbesstuur nog ma
aar uit 5 perssonen bestaa
an, die met name
vera
inho
oud dienen te
e geven aan
n het sturen van
v de veren
niging. De feitelijke uitvoe
ering zal nog meer op
het niveau van de
d commissies tot uitdrukkking moeten
n komen.

De tijd sttaat dus niett stil. En MVC
C’19 heeft ze
eker ook niett stilgestaan. In de geest van een toekomstige
visie is in
nhoudelijk en
n structureel gehandeld.

2

V
Verenigi
ng van de
d toekom
mst

v
ent “Sportieve
e omgeving Breetse Pee
elweg, de spo
ortieve ontmo
oetingsplaats
s van
Met het visiedocume
Maasbre
ee en omgevving” willen de betrokkene
en aantonen dat het verp
plaatsen van de sporthal naar de
Breetse Peelweg een
n significante
e versterking
g van de sportieve omgevving zal bete
ekenen. Met het
h
s
zulle
en enkele zaa
alsportveren
nigingen mee
everhuizen w
waardoor er een
e basis
verplaatssen van de sporthal
gecreëerd wordt voo
or een verreg
gaande en langdurige sam
menwerking tussen de aa
an de Breets
se
g gesitueerde
e sportverenigingen.
Peelweg
Er zal ee
en sterke en aantrekkelijkke sportieve
omgevin
ng kunnen on
ntstaan, waarin
sportverenigingen mogelijk same
ensmelten tot
eniging, waa
arin deze
een grotte sterke vere
grote ste
erke vereniging nauw sam
menwerkt me
et
maatsch
happelijke insstellingen, on
nderwijs,
bedrijfsle
even en de gemeente
g
en
n waarin
iedereen
n zijn of haarr juiste sport kan vinden.
Dit zal ervoor zorgen
n dat de Bree
etse Peelweg
g
z worden
de sportieve ontmoetingsplaats zal
k
Maasbre
ee en omgevving. Het zal
van de kern
een wezzenlijke bijdra
age leveren aan
a de
profilerin
ng en leefbaa
arheid van en
n in
Maasbre
ee.
ocument worrdt een voorsschot genomen op het ve
erder vorm te
e geven proje
ectplan Vereniging
In het do
van de Toekomst
T
Ma
aasbree.
De diverrse onderdele
en van het nader uit te werken
w
projec
ctplan worden kort toegelicht en diene
en zo als
inhoudellijke onderbo
ouwing voor het realisere
en van een niieuwe sporth
hal aan de Brreetse Peelw
weg.
edocument iss begin juni 2008
2
onderte
ekend door de organisatie
es die samen
n werk willen
n gaan
Het visie
maken van
v een sterkke sportieve omgeving aa
an de Breets
se Peelweg. Het document is op 16 ju
uni 2008
aan de verantwoorde
v
elijke wethou
uder, de heerr Wim Herma
ans, aangeboden. Ook M
MVC’19 heeftt zich
geconforrmeerd aan de
d inhoud va
an het docum
ment. De extrra algemene ledenvergad
dering van 12 juni
2008 he
eeft ingestem
md met de inh
houd van hett document en
e het hoofdb
bestuur de ru
uimte gegeve
en op
deze ing
geslagen weg
g verder gegaan. Samen
n met de gem
meentelijke viisie “Hart voo
or Maasbree
e” kan dit
voor MV
VC’19 verstre
ekkende gevo
olgen hebben. De nabije toekomst za
al ons dit lere
en.

3

L
Ledenaa
antal

enaantal neem
mt steeds ve
erder toe; dit wordt met name veroorzzaakt door ee
en bestendig
ge groei
Het lede
van de je
eugdafdeling
g en het stee
eds groter wo
ordend aanta
al vrouwelijke
e leden. Het a
aantal vrouw
welijke
leden op
p dit momentt bij MVC’19 is 62 waarva
an er 47 spellend lid zijn.
antallen bij he
et ingaan van het respecctievelijk seiz
zoen:
Ledenaa
* 2004-2
2005
533
* 2005-2
2006
599
* 2006-2
2007
612
* 2007-2
2008
625
* 2008-2
2009
638
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De aanta
allen voor he
et seizoen 20
008-2009 zijn
n als volgt on
nder te verde
elen:
* Seniore
enleden
1
180
* Juniore
enleden
2
272
* Niet sp
pelend leden//kader
1
182
* Erelede
en
4

4

V
Voetbal

Algeme
een
Het shirttfonds is vanaf seizoen 2007-2008 ge
eïntroduceerd voor de jeu
ugd en de G-- afdeling en zal
vanaf he
et seizoen 20
008-2009 voo
or de overige
e afdelingen worden inge
evoerd. Omdat het princip
pe van
het shirtffonds waarbij de kleding eigendom va
an de vereniiging is en blijft, in de toe
ekomst ook voor
v
o.a.
de trainin
ngspakken, voetbaltasse
v
en, coachjasssen zal gelde
en, spreken we
w niet meer van een shirtfonds
maar over een kledin
nglijn.

G-Afde
eling
G
bliijft onveranderd de integrratie van geh
handicapten in de
De groottste doelstellling van de G-afdeling
sport en in het bijzon
nder bij MVC
C’19.
deling heeft met
m 2 seniorrenteams (25
5 spelers) en
n 1 jeugdteam
m (12 spelerss) deelgenom
men aan
De G-afd
de KNVB
B – competitie.
n
Senioren
Senioren
nteam A is als laatste geë
ëindigd in de
e competitie, senioren B is
i als tweede
e geëindigd.
orenteams he
ebben wederom aan dive
erse toernoo
oien deelgeno
omen, zoals::
De senio
* Het eig
gen MVC G - toernooi op 26 augustuss dat weer ee
en groot succces was
* Zaalvoetbaltoernoo
oi in Panningen
ooien in Nuth
h, Weert, Herrten en Asten
n
* Toerno
* Het KN
NVB G - toern
nooi in Baren
ndrecht; hierr werd door tw
wee spelers aan deelgen
nomen
Andere activiteiten
a
w
waaraan
werd
d deelgenom
men:
* Shoot-o
out competittie bij VVV – Venlo
* Spellen
nmiddagen in
n de eigen ka
antine en in Weert
* Promottiedag voor gehandicapte
g
ensport in Ho
orst
* Vriendsschappelijke wedstrijd tegen Vlaardin
ngen G
* Openin
ng Scelta – Mushrooms
M
* Jaarvergadering in januari
en bij MVC
* Zelfwerkzaamhede
gavond ter afsluiting
a
van het seizoen
n samen met het jeugdtea
am
* Bowling
n
Junioren
Het jeug
gdteam heeft deelgenome
en aan:
* Voetba
altoernooi in Gennep
* Voetba
altoernooi in Panningen
* Bezoekk wedstrijd VVV
V
– Venlo
* Het KN
NVB G – toernooi in Bare
endrecht; hie
er werd door twee
spelers aan
a deelgenomen
* Promottiedag voor gehandicapte
g
ensport in Ho
orst
* Bowling
gavond samen met de se
eniorenteam
ms
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Algemee
en
Door zow
wel de leiding van de sen
nioren als va
an de jeugd is
s deelgenom
men aan evaluatiebijeenko
omsten
van de KNVB.
K
De co
oördinator he
eeft diverse malen
m
contac
ct gehad mett zowel de pe
ersoonlijke
begeleid
ders als oude
ers van de sp
pelers. Verde
er zijn er dive
erse gesprekkken gevoerd
d met de man
nagers
van de stichtingen
s
w
waar
de spele
ers wonen.
deling staat midden
m
in de
e vereniging en neemt ac
ctief deel aan
n diverse activiteiten die binnen
b
De G-afd
MVC pla
aatsvinden. Het
H goede we
erk binnen de G-afdeling
g heeft ervoor gezorgd da
at er een lede
enstop
diende te
e worden ing
gevoerd. Men
n blijft uitzien
n naar uitbreiding van leid
ders en trainers.
De organ
nisatie zal worden besch
hreven in een
n handboek. Verder bereidt men zich reeds voor op
o het
10–jarig jubileum in 2010.
2

Jeugd
antal
Ledenaa
ngroei heeft zich
z
doorgezzet. Het verlo
oop is minder groot en err komen onge
eveer hetzelfde
De leden
aantal niieuwe leden bij. Gelukkig
g zie je dit aa
an het begin van het seizoen 2008-20
009 met nam
me terug
in onze AA en B- jeug
gd.
Aantal je
eugdleden sttart 2005-200
06: 204
Aantal je
eugdleden sttart 2006-200
07: 233
Aantal je
eugdleden sttart 2007-200
08: 243
Aantal je
eugdleden sttart 2008-200
09: 272
nicatie naar ouders,
o
leide
ers en jeugdleden
Commun
eravond voorr de nieuwe jeugdleden was
w een stuk
k beter
De oude
bezocht in vergelijkin
ng met het se
eizoen 2006--2007. Nieuw
we
den ontvingen
n een welkom
mstbrief mett informatie.
jeugdled
Via de te
echnische co
ommissie is er
e regelmatig
g overleg gew
weest met de
e leeftijdscoö
ördinatoren en
e
jeugdleid
ders.
De jeugd
dleidervergad
deringen werden helaas maar matig bezocht.
erheden
Bijzonde
gevoerd voor alle jeugdle
eden. Zeer positieve reaccties
* Het shiirtfonds is ing
* Het sch
holentoernoo
oi was wederrom een succes en heeftt geleid tot ee
en aantal nie
euwe leden
* Het Pulse E-F toern
nooi was een
n succes me
et de deelnam
me van 72 teams
ande vacature
es, los van de
d problemattiek rondom jjeugdleiders en
* Zorgeliijk is het aantal openstaa
trainers
eugdcommissie zijn mom
menteel nog 2 langdurig openstaande
o
vacatures
* In de je
* Roy Ve
erhaegh volg
gt Jan Verste
egen met inga
ang van het seizoen 200
08-2009 op a
als wedstrijds
secretaris
* Frits Tiimmermans stapt over na
aar de activitteitencommis
ssie
* De lede
enadministra
atie is door de jeugdcomm
missie onderrsteund bij he
et incasseren
n van boetes
s
* Mede door
d
een verrtraging in de
e samenwerkking met het Huis voor de
e Sport is de nieuwe struc
ctuur
van de je
eugdcommisssie nog niet geheel duide
elijk en niet vastgelegd
v
* De com
mmunicatie / taakverdelin
ng met anderre commissie
es is niet altijjd even duide
elijk geweest
* Tekort aan scheidssrechters op de zaterdag
a
boetess
* Hoog aantal
* Boetess door proble
emen met spe
elerspasjes
* Negatie
ef: gestaakte
e wedstrijd va
an een D1
h seizoen 2008-2009
2
Doelstellingen voor het
v zowel in
nterne (comm
missies onderling) als externe (leden/o
ouders)
* Verderr verbeteren van
commun
nicatie
* Aanpasssingen bescchrijving activiteiten en fu
uncties jeugd
dcommissie nadat
n
de deffinitieve struc
ctuur is
bepaald
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* Goede en stabiele bezetting va
an de jeugdco
ommissie
n van scheid
dsrechters, motiveren
m
van
n de oudere jeugd
j
tot hett fluiten van w
wedstrijden
* Werven
Sportief
oen 2007-20
008 zijn we met
m 1A, 2B’s,, 3C’s, 3D’s, 5E’s en 7F’ss teams actie
ef geweest in
n de
Het seizo
KNVB co
ompetitie. Ovver het algem
meen is het seizoen
s
prim
ma verlopen en
e hebben de
e teams rede
elijk
gepreste
eerd.
Het vaan
ndelteam van
n de jeugd (A
A1) heeft een
n zwaar seiz
zoen gehad en
e is helaas g
gedegradeerrd naar
de 2de klasse.
Verder zijn we
V
w gestart me
et een nieuw
w meisjesteam
m en hebben
n we na
d winterstop
de
p, in samenw
werking met de
d clubs van
n de gemeente
H
Helden,
deelgenomen aa
an het kaboutervoetbal. D
Dit is een goe
ed
initiatief gebleken. Kabou
utervoetbal wordt
w
gespee
eld door spele
ertjes in
d leeftijd van 5 à 6 jaar.
de
M
MVC’19
heefft diverse getalenteerde jeugdvoetba
j
llers waarvan er
e
enkelen
werd
den uitgenod
digd voor wed
dstrijden met representatieve
r
regio-elftallen
n en trainingen bij VVV. Jaap
J
Bruyne
en (VVV) en Joop
J
D
Daniëls
(PSV
V) hebben inmiddels de overstap
o
gem
maakt naar een
e BVO.
V
Verschillende
e jeugdtraine
ers hebben zich
z
opgegevven voor één van de
K
KNVB
opleid
dingen. Vanw
wege een
g
gebrek
aan docenten
d
heb
bben deze
e
echter
maar mondjesmaa
at
evonden. Op grond hierva
an is beslote
en om het kom
mende jaar
plaatsge
een interrne trainer- begeleider
b
cu
ursus op te zetten
z
met Allbert van derr
Weide.
ari hebben Mario
M
Verlijsdonk en John
n Elbers een thema-avond
In februa
verzorgd
d met als ond
derwerp beta
aald voetbal versus
v
amatteurvoetbal;
wat zijn de
d overeenkkomsten en verschillen?
v
D avond is druk bezoch
De
ht
en de reacties waren
n overwegend positief.
ers van de nie
euwe jeugdle
eden werden
n maandag 20
2 augustus
De oude
uitgenod
digd deel te nemen
n
aan een
e ouderbije
eenkomst. Doelstelling va
an
de avond
d is om oude
ers kennis te laten maken
n met onze vereniging.
v
D
De
aanwezige ouders ziijn geïnforme
eerd over de gang van za
aken bij trainingen en we
edstrijden, ov
ver de
d organisatie met zijn ve
erschillende commissies en kaderleden. Naast de
eze
jeugdacttiviteiten en de
onderwe
erpen wordt de
d invulling van
v de avond
d grotendeels door de ou
uders zelf bepaald.

Jong MVC
M
oor de overga
ang van 19 jeugdspelerss naar de sen
nioren heeft er
e zowel binn
nen de selec
ctie als
Mede do
binnen de
d lagere 11--tallen een frrisse wind ge
ewaaid. Deze
e hebben alle
en een signifficante bijdra
age
geleverd
d aan de presstaties van de
d prestatieve
e 11-tallen en recreatieve
e 11-tallen.
Door divverse omstan
ndigheden en
n vele afgela
astingen heefft Jong-MVC helaas maa
ar een wedstrrijd
kunnen voetballen.
v
D
Deze
wedstrijd heeft niet alleen een positieve
p
indrruk achtergelaten bij de spelers,
s
maar ook bij de nieuw
we hoofdtrainer John Elb
bers. Wedstrrijdbeleving, niveau
n
en be
enadering wa
aren
al.
conform eerste 11-ta
v
komend
d seizoen vier spelers de stap gemaakt naar de se
enioren, waa
arvan
Uiteindelijk hebben voor
h
na de
e winterstop 1x per weekk meegetrain
nd met de selectie en
drie naar de selectie. Deze drie hebben
m
meegespeeld mett prestatieve senioren 11-tallen.
diverse malen
De kome
ende jaren za
al er evenee
ens nazorg ge
eboden word
den aan spellers < 23 jr. vvia trainingen
n en
wedstrijd
den met Jong
g – MVC.

Selectie
e
oeizame starrt,o.a. door het vertrek va
an Joe Wijnen
n, het wenne
en aan
Het eersste team heeft na een mo
de nieuw
we trainer John Elbers en
n het in een onbekende
o
“Brabantse” 4e klasse mo
oeten spelen,, een
schittere
ende climax bereikt
b
door de nacompe
etitie winnend
d af te sluiten
n en hiermee
e promotie na
aar de 3e
klasse af te dwingen.
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Na de winterstop
w
verrloor het eersste team nog
g slechts een
n wedstrijd en
n eindigde op de 3e plaatts in de
e
e
4 klasse
e F. Tevens werd de 3 periodetitel
p
behaald en werden
w
in de nacompetitie
n
e achtereenv
volgens
VVV’03, V.V. Baarlo en Maarhee
eze opzij gezzet. In deze nacompetitie
n
bleek dat he
et team snel
en is geword
den en niet alleen
a
mooi kan
k voetballen maar ook over
o
vechtlusst en mentale
volwasse
b
De doelstelling van volgend
d seizoen
veerkracht beschikt.
is handhaving in de 3e klasse.
k
m is erin gesla
aagd om hett hele seizoen in de
Het 2e team
bovenste re
egionen mee te draaien e
en het seizoe
en met
een 2e plaatts af te sluite
en, ook dit ve
erdient een
complimentt.
Het uithelpe
en is goed ve
erlopen, enke
ele keren wa
as er een
spelersoverrschot maar dit
d is goed opgelost en er waren
wat lichte sttrubbelingen m.b.t. de sa
amenwerking
g met de
A1 maar ov
ver het algem
meen kunnen we tevreden
n zijn.
Gedurende het seizoen is het contra
act met hoofd
dtrainer
s voor een jaar verlengd.
John Elbers

Samenwerking met Dynamic
D
In de voo
orbereiding op
o het seizoe
en 2007-200
08 heeft de se
electie van MVC’19
M
een succesvolle
trainingssdag afgewerrkt bij de buu
ur, sportcentrrum Dynamic
c in Maasbre
ee. De eigenaar Bas Jans
s had in
overleg met
m de traine
er een progra
amma samengesteld. In het verdere verloop van het seizoen is de
samenw
werking met Dynamic
D
stee
eds vastere vormen
v
gaan
n aannemen. Naast de trrainingsdag is
s ook
volop ge
ebruik gemaa
akt van de sp
portmogelijkh
heden bij Dyn
namic (indoo
orsoccer en ffitness). Vanwege
het grote
e succes en de meerwaa
arde van indo
oorsoccer voor onze lede
en, is het aan
ntal uren dat hiervan
door MV
VC gebruik werd
w
gemaaktt, sterk toege
enomen.
osje de Winn
ne (fysiothera
apeut/masse
eur/verzorgerr) te kennen had gegeven
n haar
Nadat Jo
werkzaa
amheden bij MVC’19
M
te willen
w
stoppen
n, zijn er ook
k afspraken gemaakt
g
mett Dynamic ov
ver
begeleid
ding van gebllesseerde sp
pelers.
Alle MVC
C’19 leden kunnen bij Dyynamic een afspraak
a
mak
ken voor een
n eerste diagnose van de
e
sportblesssure en een
n voorstel vo
oor een gesch
hikte behand
delingsaanpa
ak. Dit eerste
e consult is gratis
g
en
moet bij voorkeur via
a een (telefon
nisch gemaa
akte) afspraak plaatsvinde
en om onnod
dige wachttijd
den te
men.
voorkom
De vervo
olgbehandeliingen worden bij voorkeu
ur uitgevoerd
d door de fysiotherapeut vvan Dynamic
c. De
behande
elingen zijn voor
v
rekening
g van de voe
etballer. Indie
en verzekerd (hangt af va
an de individu
ueel
afgeslote
en verzekerin
ng), worden deze kosten
n vergoed door de verzekkeringsmaatsschappij.
Indien no
odig kunnen de behande
elingen (blesssuregerelate
eerde) gecom
mbineerd worrden met hett gebruik
van de fiitness apparatuur bij Dyn
namic. De ko
osten hiervan
n komen voor rekening va
an MVC’19.
De evalu
uatie op het eind
e
van het seizoen hee
eft geleid tot tevredenheid
d voor beide partijen. De
samenw
werking zal worden voortg
gezet.
e
van
n fitnessruimtte Dynamic iss wederom de
d afspraak gemaakt
g
datt alle MVC leden in
Met de eigenaar
de voetb
balloze zome
erperiode teg
gen een fikse
e korting onbeperkt kunne
en gaan fitne
essen. Een id
deale
gelegenh
heid voor onze leden die
e hun conditie
e en fysieke status op pe
eil willen houd
den en bovendien
uitermate geschikt vo
oor blessuregevoelige mensen.

Lagere elftallen en dames
elopen jaar hebben we evvenals het se
eizoen ervoo
or met in totaal 7 senioren
nteams en 1
Het afge
dameste
eam deelgenomen aan de
e competitie. Naast het damesteam
d
w
waren
bij de heren de ee
erste 5
teams prrestatief gericht en team 6 en 7 waren recreatief gericht.
g
De in
ndeling van d
de teams verliep
goed wa
aarbij de TC vooraf
v
een voorstel
v
had gemaakt
g
datt in samenspraak met hett WS tot een
definitievve samenste
elling is vastg
gesteld. Goed
d was het om
m vast te stelllen dat de gemiddelde le
eeftijd in
de teamss relatief laag is wat bete
ekent dat we de jeugdspe
elers die van de jeugd ovvergaan naarr de
senioren
n, goed weten te binden aan
a de club. Het aantal spelers
s
per te
eam was me
et ca. 17 spelers
voldoend
de.
Het uithe
elpen van de
e teams onde
erling en de samenstellin
s
g van de tea
ams elke zon
ndag verliep over
o
het
algemee
en naar tevre
edenheid. De
e spelregels die
d in het beleidsplan zijn
n vastgesteld
d, hebben hie
er zeker
positief aan
a bijgedrag
gen.
Algemeen Jaarverslag Seizoen 2007 - 2008
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Afgelope
en jaar is gee
en enkel team
m kampioen geworden in
n zijn klasse. Het 3e team
m heeft lang
meegedaan om het kampioensch
k
hap, echter moest
m
op hett laatst zijn meerdere
m
erkkennen in Bevo. Ook
e noemen.
de prestatie van het 4e team wass met een 3e plek goed te
ms als volgt gepresteerd:
g
Qua presstaties hebben de diversse herenteam
• het 3e op de 3e plek (4e klasse);
k
k
• het 4e op de 3e plek (5e klasse);
k
• het 5e op de 8e plek (5e klasse);
k
• het 6e op de 5e plek (6e klasse);
• het 7e op de 10e plek (6e klasse).
mesteam eind
digde op een 5e positie in
n de 4e klasse
e.
Het dam
urk heeft afgelopen jaar de
d trainingen
n van de lage
ere
Arie v.d. Hu
elftallen verrzorgd en Ja
an Daniëls vo
oor de damess.
Clubtopsco
orer werd Lizette van Vug
gt met 24 goa
als in 22 wed
dstrijden,
een prima prestatie.
p

n
Veteranen
j
ring van de veteranen
v
is Guus van Deursen
Tijdens de jaarvergader
verkozen to
ot nieuwe voorzitter. Als dank
d
voor zijjn verdienste
en is oudvoorzitter Ben
B Seelen benoemd
b
tot erelid van de
e veteranen.

Zaal
De zaala
afdeling heefft middels he
et nodige regelwerk met een
e team hett voetbalseizzoen 2007-20
008
weten te
e doorstaan. Helaas heefft men in verb
band met een tekort aan leden het be
esluit moeten
n nemen
om te sto
oppen. Met ingang van het
h seizoen 2008-2009
2
is er geen zaa
alafdeling van
n MVC’19 meer.

5

F
Financië
ën

Resulta
aat
In totalite
eit ligt het po
ositieve resultaat van € 13
3.700 over het
h vereniging
gsjaar 2007//2008 op een
n lager
niveau dan
d het positiieve resultaa
at van € 16.5
500 over het seizoen 200
06/2007. Mett name door de
toename
e van de inko
omsten uit sp
ponsoring is bij de opbren
ngsten sprakke van een stijging van € 5.000.
Het hoge
ere kostennivveau van € 8.000
8
is
hoofdzakkelijk veroorzzaakt door de
20000
stijging van
v de perso
oneelskosten
n, de
afschrijvvingen en de commissiekosten.
15000

Ressultaat in
i €

Balans
Het positieve resultaat heeft gele
eid tot
ging van het eigen
e
vermogen
een stijg
naar € 134.000. Bij de
d bepaling van
v het
ermogen is vo
oor de waard
dering
eigen ve
van de bedrijfsgebou
b
uwen en – te
erreinen
uitgegaa
an van de hisstorische kossten,
terwijl uittgaande van
n de zogenaa
amde
WOZ-be
eschikking sp
prake is van een
e
waarde van
v
€ 1.800
0.000.

10000
5000
0
20
003‐2004 2004
4‐2005 2005‐2006 2006‐20
007 2007‐2008
8
‐5000

v
van de in
nvesteringen
n is in
Op het vlak
juni 2007
7 een verplicchting aangegaan
voor het aanleggen van
v een rege
eninstallatie voor
v
een bed
drag van € 32.700. Van d
deze investering is €
v
in de jaarcijfers over het voriig seizoen en
n € 13.100 komt in de hu
uidige jaarcijffers tot
19.600 verwerkt
uitdrukkiing. De overiige investerin
ngen voor € 7.500 betreff
ffen met nam
me verbeteringen ten beho
oeve van
de kantin
ne.
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Voor toe
ekomstige uittgaven in verrband met grroot onderho
oud aan de accommodatie staat € 83..400
gereservveerd. Dit bedrag dient op termijn vold
daan te word
den via de on
nder de finan
nciële vaste activa
a
gepresenteerde spaa
arrekening van € 103.000
0. Verder is in
i overleg met het bestuu
ur van de stic
chting
t ondersteu
uning van he
et jeugdvoetb
bal een voorzziening te vormen voor he
et
Top-D besloten om ter
en van een voetbalcourt.
v
. Vanaf het seizoen
s
2006
6/2007 is beg
gonnen met e
een jaarlijkse
e dotatie
aanlegge
van € 7.500
7
aan ee
en voorzienin
ng. Momenteel is dus € 15.000 gerese
erveerd voorr het aanlegg
gen van
het voetb
balcourt.
e aanvang va
an het seizoe
en 2007/200
08 is een shirrtfonds opgezzet. In de loo
op van deze
Vanaf de
verslagp
periode zijn de
d oorspronkkelijke planne
en voor een shirtfonds
s
ve
erder ontwikkkeld tot het
introduce
eren van een
n kledinglijn. Voor het beheersen van
n de benodigde geldstrom
men is enerziijds een
aparte bankrekening
g geopend en
n is anderzijd
ds in de finan
nciële adminiistratie een sspecifieke
ning gevormd
d. Tussen de
eze bankreke
ening en deze voorziening zal steeds een duidelijk
ke
voorzien
koppelin
ng aanwezig zijn. Aangezzien voor de eerste
e
aansc
chaf bij de lagere jeugdelftallen via eiigen
bijdragen
n en bijdrage
en van sponssors nog onvvoldoende middelen aanw
wezig waren, heeft de ve
ereniging
€ 3.500 als voorscho
ot naar het sh
hirtfonds ove
ergeheveld.
an de kleding
glijn heeft hett bestuur op 12 juni 2008
8 de toestem
mming gekreg
gen van
Voor hett opzetten va
de extra gehouden algemene
a
led
denvergaderiing.

Kantine
e
Per 1 juli 2007 zijn de prijzen voo
or consumpties in de kan
ntine verhoog
gd. De redenen voor deze
e
ng waren hett gebruik van
n grotere glazzen, de prijsv
verhogingen via de brouw
werij en het
verhogin
verschuldiigd zijn van omzetbelasti
o
ng over de vverkochte
consumpties.
marge voor de verkopen in de kantine
e is met 5% gedaald
g
De brutom
van 76% naar
n
71%. Deze daling wordt
w
veroorzzaakt door de
e invloed
van de aanvullende om
mzetbonus over
o
het seizo
oen 2006/2007 van €
h maar ged
deeltelijk doo
orberekenen van het gebruik van
3.000 en het
grotere gla
azen. Het efffect van het gebruik
g
van grotere glaze
en is per
saldo € 3.000.
an het beleid als op het vlak
v
van
Inmiddels zijn zowel op het vlak va
de uitvoe
ering verbete
erpunten gefformuleerd en ingevoerd. De doelstelling van deze
e verbeterpu
unten is
om op ko
orte termijn voor
v
het seizzoen 2008/20
009 de bruto marge op ee
en niveau va
an ongeveer 75% te
krijgen. Voor
V
de lang
gere termijn is de doelstelling om de kwaliteit
k
van de administrratieve organ
nisatie
van de kantine
k
verde
er te professiionaliseren.

Contrib
buties
Aangezien door de positieve
p
resu
ultaten de fin
nanciële structuur van voldoende omvvang is, heefft het
o het vlak van
v de contributies afgezzien van de re
eguliere verh
hoging op ba
asis van het
bestuur op
prijsinde
excijfer. Wel is
i bij de jeugdafdeling en
n de gehandicaptenafdeling al een be
edrag van € 7,50
7
berekend
d voor de invvoering van de
d kledinglijn
n.

Person
neelskosten
n
De stijgin
ng van de pe
ersoneelskossten van € 31
1.400 naar € 35.900 is met
m name verroorzaakt doo
or de
overgang
g van onbela
aste vrijwilligersvergoedin
ngen naar be
elaste salarisssen. Over het seizoen
2007/2008 bestond het
h personee
elsbestand uit 8 medewerkers en ontvvingen 5 lede
en een
ersvergoedin
ng op jaarbassis van meerr dan € 250.
vrijwillige

Begrotiing
pril 2009 is het
h 90 jaar ge
eleden dat MVC’19
M
is opgericht. Voorr de viering vvan deze geb
beurtenis
Op 20 ap
stelt het bestuur een bedrag van € 5.000 ter beschikking.
b
Dit bedrag komt
k
niet in d
de begroting over het
e post € 5.00
00 zal gebeuren via de
seizoen 2008/2009 tot uitdrukking. De verrekkening van de
ning voor het onderhoud van
v de bepla
anting. Dit on
nderdeel van
n de voorzien
ning heeft een
voorzien
omvang van € 13.000. De verwachting is dat voor dit bed
drag geen toe
ekomstige uitgaven zullen
nden.
plaatsvin

Algemeen Jaarverslag Seizoen 2007 - 2008

Pagina

1
10

Aan inve
esteringen op
p het vlak va
an de accomm
modatie staa
at voor
het seizo
oen 2008/2009 een bedra
ag van onge
eveer € 15.00
00 op
de plann
ning. Het bela
angrijkste on
nderdeel zijn de uitgaven voor
dug-outss voor € 9.00
00. Een spon
nsor zal deze
e uitgaven vo
oor een
gedeelte
e compenserren. Verder iss recentelijk geïnvesteerd
d in
een defib
brillator die ruim
r
€ 2.000 heeft gekostt.

Beleid
De doelsstelling van het
h bestuur iss om meer bevoegdhede
en en
dus ook verantwoord
delijkheden door
d
te schuiven naar de
nde commisssies. Het stre
even is om in
n elke comm
missie
uitvoeren
iemand te
t laten plaattsnemen me
et specifieke financiële aff
ffiniteit, die in
n de betreffen
nde commiss
sie
vereist iss. De financië
ële verantwo
oordelijkheid in een comm
missie bestaa
at uit het rea
aliseren van de
d
begrote exploitatie en het structu
ureren van de
e hierbij beho
orende geldsstromen.
o
mog
gelijk benutte
en van de acccommodatie is een belan
ngrijk aandacchtspunt voo
or de
Het zo optimaal
komende
e periode. Met
M de gemee
ente Maasbre
ee en het pro
ovinciale advviesorgaan H
Huis voor de Sport
zijn de vorig
v
seizoen gestarte bessprekingen in een verderr gevorderd stadium.
s
De in het kader van de
Brede Maatschappel
M
lijke Ontwikkkeling gevoerrde besprekingen met an
ndere verenig
gingen zullen
n op
termijn to
ot financiële en juridische
e veranderingen gaan leiiden. Uitgang
gspunt voor e
eventuele
veranderingen in hett kader van de
d Brede Maatschappelijk
ke Ontwikkeling zal het b
businessplan
n zijn, dat
ende jaar wo
ordt opgestelld.
het kome

6

S
Sponsor
ring

ng en sponso
oring zijn in de
d hedendaa
agse tijd niet meer te scheiden. Om de
d
Een voetbalverenigin
M
te kun
nnen verwezzenlijken zijn de sponsorinkomsten no
oodzakelijk. Het zal
doelstellingen van MVC’19
e inkomsten eigenlijk jaa
arlijks dienen te stijgen om
m de voorzie
eningen op he
et door
duidelijk zijn dat deze
etbalsport op
p een plezierige, comforta
abele en veillige wijze
MVC’19 gewenst peiil te houden zodat de voe
d kan worden.
beoefend
gelopen seizzoen is gesta
art om invullin
ng te geven aan een nieu
uwe structure
ele opzet van de
In het afg
sponsoriingcommissie. Hierbij tracht de comm
missie te bere
eiken dat spo
onsoren zich
h beter bij MV
VC’19
thuis gaa
an voelen en
n dat de conttacten met de
e sponsoren op een held
dere en efficië
ënte wijze worden
w
ingevuld
d. Kortom de sponsor wee
et waaraan hij
h toe is bij MVC’19
M
en ziiet wat er we
ederzijds (win
n-win
situatie door
d
o.a. de sponsoring) wordt bereikkt.
e verbeterde
e operationele
e structuur te
e bereiken is
s er een knelpuntenanalyyse opgesteld
d, zijn
Om deze
verbeterrvoorstellen benoemd
b
en worden proffielschetsen herzien. De nieuwe opze
et is bepaald en in
het seizo
oen 2008-2009 zal hier een
e praktisch
he invulling aan worden gegeven.
g
De besta
aande sponssorcommissie
e is echter on
nderbezet en
n dit geeft problemen om
m deze gewen
nste
veranderingen soepe
el in te voere
en zonder de
e bestaande leden
l
teveel te belasten.
nuari 2008 iss voorzitter Pi
P Peters gestopt na meerr dan 10 jaarr een voortre
ekkersrol in de
d
Per 1 jan
sponsorccommissie te
e hebben vervuld. Zijn functie is nog niet ingevuld
d en wordt do
oor de bestaa
ande
leden va
an de sponso
orcommissie tijdelijk waarrgenomen. De
D sponsorco
ommissie be
estaat uit 6 le
eden en
gezien de
d werkzaam
mheden is uitb
breiding per 1 juli 2008 noodzakelijk.
n
07/2008 16 nieuwe spons
soren mogen
n begroeten. De
MVC’19 heeft in het seizoen 200
m liefst 17%
% gestegen (doelstelling
(
t
met
is 5% per jaar). Het contract
sponsoriinkomsten ziijn hierdoor met
de hoofd
dsponsor werd voor vijf ja
aar verlengd.. Twee sponsoren hebbe
en hun sponssoractiviteit bij
b
MVC’19 gestopt.
d vereniging
g wordt geke
eken om mee
er ruimte op het sportpark te creëren om zodoend
de de
Binnen de
nieuwe reclamebord
r
en een goed
de plaats te kunnen
k
geven die voldoet aan de wen
nsen van de
sponsore
en.
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A
Accomm
modatiebeheer

missie accom
mmodatiebeh
heer is gedurrende het se
eizoen 2007-2
2008 uitgebrreid met de komst
k
De comm
van Jenss van der Ste
erren; dit bettekende een geweldige verjonging.
v
Je
ens heeft zicch in een kortte tijd
volledig ingewerkt en
n houdt zich met name be
ezig met de financiële za
aken binnen de commissie.
oen 2007-20
008 was een zeer afwisse
elend seizoe
en met vele kleinere
k
en grotere klusse
en. Om
Het seizo
er maar enige te noe
emen:
D ondoordrringbare laag
De
g die dreigde onze grasm
mat aan te tassten, is met g
groot materie
eel
g
gebroken.
De
e ontstane oneffenheden
o
n zijn met het groot onderhoud weer w
weggepoetstt. De
k
kosten
werde
en verhaald op de gemee
ente.
V
Voor
het groot onderhoud moesten nieuwe
n
contra
acten worden
n afgesloten. We zijn er in
i
g
geslaagd
om
m het prijsnive
eau van de afgelopen
a
jarren te continueren! Daare
enboven werrd er
e
enige
extra sponsoring
s
b
bedongen.
D inkomend
De
de elektricite
eit werd gesp
plitst in twee groepen.
g
Hie
erdoor worde
en er veel lag
gere
v
vaste
lasten berekend he
etgeen een fo
orse energie
ekostenbespa
aring opleverrt.
Er iss een kunstm
meststrooier aangeschaft
a
ze
zodat op dez
w
werkzaamhe
eden ook een
n aardig bedrrag wordt be
espaard.
De konijnen
k
word
den voordure
end bestrede
en. Extra gaa
as is
a
aangebracht
t onder de affrastering zod
dat ze niet m
meer zo gema
akkelijk
n
naar
‘binnen’ kunnen. De
e gegraven holen
h
vaak m
midden op de velden
z erg geva
zijn
aarlijk voor de
e enkels!
Op veld
v
2 en 3 worden
w
ook dug-outs
d
geplaatst. De fabricage
h
houden
we in
n eigen hand
d. Op dit mom
ment wordt e
er door enkelle
c
commissiele
den flink aan
n gewerkt. Kw
waliteit staatt voorop. Naa
ar
v
verwachting
worden ze uiterlijk
u
in deccember gepla
aatst.
Dankzij de
d donderda
agmorgen plo
oeg zijn we in
n staat om de vele klusse
en op een va
akkundige wiijze
uitgevoe
erd te krijgen. Ook de inze
et van vele vrijwilligers
v
was
w erg welko
om.
2009.
Plannen voor het seiizoen 2008/2
e dug-outs voor
v
veld 2 en
n 3. Tevens zal er een la
age afrasterin
ng tussen veld 2 en 3
Het realiiseren van de
worden geplaatst
g
zod
dat er niet meer
m
zoveel ballen
b
doorsc
chieten.
Er wordtt opnieuw na
agedacht ove
er een perma
anente overk
kapping van het
h terras. Op die manierr kan ook
worden ingespeeld
i
o de nieuwe
op
e ontwikkelingen.
Ook zal er worden na
agedacht over de indeling van de kan
ntine. Missch
hien dat dit u
uiteindelijk leiidt tot
e leden en be
ezoekers.
een nog betere serviice aan onze
g veel werk aan
a de winke
el!
Er is nog

8

V
Vrijwillig
gers

g seizoen zijn
n de taak en de positie va
an de vrijwilliigerscommisssie duidelijke
er
Na de sttart van vorig
geworde
en. Vooral de
e organisatie van de zelfw
werkzaamheid is verbeterd en de lede
en zijn meerr
vertrouw
wd geraakt met
m de invullin
ng hiervan binnen de vereniging. Nieu
uwe initiatievven als de
vacature
ebank en aan
ndacht voor de
d landelijke
e vrijwilligersd
dag vergden de nodige vvoorbereiding
g.
c
Doelstelling van de commissie
aken rondom
m vrijwilligers te coördinerren, te bevorrderen en wa
aar nodig
De doelsstelling is de gang van za
te verste
erken. Teven
ns ziet de com
mmissie er op
o toe dat tak
ken uitgevoerd worden en
n waar nodig
g
anderen worden ond
dersteund bij de uitvoering.
oelstelling om
mvat een aan
ntal concrete taken:
Deze do
- werving
w
en plaatsing;
p
- ondersteunin
o
ng en begele
eiding;
- deskundighe
d
eidsbevorderring;
- communicat
c
ie;
- afspraken,
a
re
egels en wettgeving.
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Werving en plaatsing
g
wikkeling van de vacaturebank zal moeten bijdrage
en aan een meer
m
gestrucctureerde wijze van
De ontw
werving en plaatsing
g. De vacaturrebank wordtt beheerd do
oor leden van
n de vrijwilligerscommissie met
als doel:
t beschikke
en over een database
d
van
n alle opensttaande vacattures binnen MVC’19;
1. te
2. een
e databasse te hebben van mensen
n die mogelijk een vrijwilligerstaak bin
nnen MVC’19
9 willen
v
vervullen;
unt op gebie
3. coördinatiep
c
ed van wervin
ng van vrijwilligers te zijn
n.
elopen jaar iss bij de infoavvond voor ou
uders/verzorg
gers van
Het afge
nieuwe jeugdleden ook
o bekendhe
eid gegeven aan de
erscommissie. Met de pre
esentatie we
erden
vrijwillige
ouders/vverzorgers va
an nieuwe je
eugdleden ge
ewezen op de
e
gedeelde
e verantwoordelijkheid als het gaat om het functio
oneren
van de vereniging.
v
In
n de toekomsst zal de werrving concretter en
minder vrijblijvend
v
zijjn.
e
van hett seizoen 2006/2007 is de
Op het einde
vrijwillige
erscommissie betrokken bij de invullin
ng van vacattures die
in het jeu
ugdkader wa
aren ontstaan
n.
De vrijwiilligerscomm
missie heeft een informatie
ebijeenkoms
st van de
KNVB biijgewoond ovver de verbe
etering van ou
uderparticipa
atie in
een voettbalverenigin
ng. Het project “Ouders graag
g
gezien” zou het vrijwilligersbesttand een flink
ke
impuls kunnen
k
geven
n.
In overle
eg met het ho
oofdbestuur is echter bessloten niet ve
erder deel te nemen aan dit project.
euning en be
egeleiding
Onderste
Bij tal va
an werkzaam
mheden en acctiviteiten is de
d inzet van zelfwerkzaamheid gevra
aagd; van onderhoud
velden to
ot kantinedie
ensten, van garderobedie
g
ensten verrichten in het Mafcentrum
M
tot scheidsrechter zijn
bij jeugd
dtoernooien.
De verscchillende com
mmissies en afdelingen rekenen
r
in hu
un planning en
e uitvoering
g van hun
werkzaa
amheden stee
eds meer op
p de inbreng van zelfwerk
kzaamheid. De
D communiccatie over de
e
verschillende verwacchtingen, takken en veranttwoordelijkhe
eden op dat gebied is ste
erk verbeterd
d. Ook de
nicatie met de
e betreffende
e leden overr hun invulling
g van de zelffwerkzaamhe
eid is duidelijker en
commun
positieve
er opgepakt. Desalniettem
min blijven sa
ancties bij niiet voldoen van
v de zelfwe
erkzaamheid
d
noodzakkelijk.
digheidsbevo
ordering
Deskund
Vooral voor
v
het jeugd
dkader wordt steeds mee
er werk gemaakt van desskundigheidssbevordering
g. De
jeugdcom
mmissie en technische
t
commissie prresenteren in
n goed onderrling overleg een passend
d
aanbod naar de vrijw
willigers.
nicatie
Commun
Ook de vrijwilligersco
v
ommissie he
eeft haar bijdrrage moeten
n leveren aan
n de voorbere
eidingen voo
or een
handboek
e van alle affdelingen en commissiess in de vereniging. Een de
ergelijk hand
dboek zal de
commun
nicatie met an
ndere afdelin
ngen en com
mmissies ten goede kome
en. Verder is de beschrijv
ving van
de eigen
n werkzaamh
heden van de
e vrijwilligersscommissie positief
p
voor het intern fun
nctioneren (w
wie doet
wat op welke
w
wijze en
e wanneer?)
nog eenmalig
g was op gem
meentelijk niveau een ov
verleg over vrrijwilligerswa
aardering.
Vooralsn
Afsprake
en, regels en
n wetgeving.
Met nam
me voor de ve
erkiezing van
n de vrijwilliger van het ja
aar zijn afspraken beter vvastgelegd. In
n het
hiervoor opgestelde draaiboek lig
ggen de proccedure en de
e wijze van waardering
w
va
ast.
ntie op de Da
ag van de Vriijwilliger (7 december) vo
oor alle vrijwilligers van de vereniging is goed
De atten
ontvange
en en vraagtt om continuïïteit. Als blijkk van waarde
ering voor de
e werkzaamh
heden die zij hebben
verricht, hebben alle vrijwilligers van MVC´19
9 een presen
ntje ontvange
en. Dit werd, in de sfeer van
v het
aasfeest, beg
geleid door een
e toepasse
elijk gedicht.
Sinterkla
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Regelgeving en wetgeving op gebied van Arbo hebben verscheidene malen op de agenda van de
vrijwilligerscommissie gestaan. De onduidelijkheid over risico-inventarisatie en –evaluatie voor
sportverenigingen als MVC ’19 en de vorderingen op dat gebied in de vereniging laten zien dat nog
werk aan de winkel is.
Samenstelling commissie;
Bij het begin van het seizoen 2007/2008 bestond de commissie uit 5 vrijwilligers. Gedurende het
werkjaar is de commissie met 2 leden versterkt, waarvan 1 lid inmiddels door ander werk weer moest
afhaken. Een andere vrijwilliger is op het einde van het seizoen vanwege studie en andere
vrijwilligersactiviteiten bij MVC’19 ook afgehaakt. De commissie bestaat nu dus weer uit 5 leden.
Aantal belegde vergaderingen: met uitzondering van de maand juli heeft de commissie elke maand 1
maal vergaderd in de kantine van MVC’19.

9

Activiteiten

Na een succesvol eerste jaar kijkt de activiteitencommissie al weer
terug op het tweede jaar. De jaarlijks terugkerende activiteiten
werden voor het seizoen 2007-2008 vroegtijdig ingepland vanwege
met name de drukke periode in april en mei 2008;
seizoensafsluiting, kermis tijdens het eerste weekend van mei,
scholentoernooi en MVC-dag. Als nieuwe activiteit werd de
afsluiting van de eerste seizoenhelft aan de agenda toegevoegd,
deze vond plaats op de zondag van de laatste
competitiewedstrijden. De leden namen naar tevredenheid deel
aan de georganiseerde activiteiten waardoor de saamhorigheid binnen MVC’19 verder werd
bevorderd. De commissie blijft oog houden voor een goede verdeling van de activiteiten gedurende
het seizoen waarbij zal worden bekeken of alle geledingen voldoende mogelijkheden worden geboden
deel te nemen aan de activiteiten.

Activiteiten seizoen 2007-2008
Activiteit
Kalenderactie
Kaderavond
Algemene ledenvergadering
Sinterklaasmiddag jeugd
Afsluiting eerste seizoenshelft
MVC-Quiz
Nieuwjaarsreceptie
Skiën in Bottrop
Tafelvoetbaltoernooi E-jeugd
Darttoernooi jeugdleiders
Seizoenafsluiting
Scholentoernooi
MVC Dag
F-Toernooi
E-Toernooi
F-kamp
D/E Kamp

Datum
september t/m januari
Vrijdag 5 oktober 2007
Vrijdag 2 november 2007
Zaterdag 24 november 2007
Zondag 16 december 2007
Vrijdag 28 december 2007
Zaterdag 5 januari 2008
Zaterdag 19 januari 2008
Zaterdag 12 januari 2008
Zaterdag 15 maart 2008
Zondag 27 april 2008
Woensdag 14 mei 2008
Zaterdag 17 mei 2008
Zaterdag 24 mei 2008
Zondag 25 mei 2008
Zaterdag 7 juni en zondag 8 juni 2008
Vrijdag 6 juni t/m zondag 8 juni 2008
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A
Andere
a
activiteit
ten/aanda
achtspunten

ang van het seizoen
s
2007
7-2008 wordtt de competitie extra spannend
a
voor de senioren,,
Met inga
veterane
en, dames, ju
unioren A en G-senioren.. Zij strijden dan
d onderling om het win
nnen van een
n
periodetitel binnen MVC.
M
De uitsllagen in de competitie
c
be
epalen, per periode,
p
wie d
de titel binne
enhaalt.
ode wordt he
et winnende team beloon
nd met 50 consumptiebon
nnen en de e
eeuwige roem
m. De
Per perio
winnaarss gedurende dit seizoen waren
w
achte
ereenvolgens
s MVC 3, MV
VC veteranen
n, MVC 4 en MVC 1.
Op 5 jan
nuari 2008 we
erd het nieuw
we jaar ingeluid met de trraditionele nieuwjaarsrecceptie. De da
ag ging
zoals ge
ebruikelijk op het einde va
an de middag
g van start met
m een aanta
al wedstrijde
en. In tegensttelling tot
andere jaren kwamen rond deze tijd ook de ju
ubilarissen van
v MVC ‘19 bijeen, ditma
aal liefst 17 leden.
l
den werden onder
o
het ge
enot van een hapje en ee
en drankje ge
ehuldigd.
Deze led
j
waren:
w
De jubilarissen
25-jjarig jubileum
m
Jan
n v.d. Koelen, Jan Cox, Marc
M
Zelissen
n, Funs Vestjjens,
Leo
on Winthaege
en, Marc Pee
eters, Marc K
Koopmans, Twan
T
Boo
ots, Maurice Heuvelmanss en Richard van Brandenburg
40-jjarig jubileum
m
The
eo Hendricks
s, Frans v.d. Kerkhof, Guus van Deursen,
Peter Simons en Wiel Wijne
en
m
50-jjarig jubileum
Jan
n Boots en Ja
an Wijnen
Voo
or de laatstge
enoemden zullen twee te
egels worden
n gelegd
in de
d opgang na
aar de kantin
ne (de Walk o
of Fame), ditt i.v.m.
hun
n trouw lidma
aatschap .
Carrnaval 2008 stond
s
onder leiding van e
een prinselijk
k trio dat
volledig uit de MVC'19-geled
M
deren afkomstig is. Prins
s Roy de
tweede (Roy
(
van derr Sterren) en
n zijn adjudan
nten Nico (Va
annisselroy) en Jeroen (vvan Bers) he
ebben
tijdens de
d carnavalsd
dagen geregeerd over he
et Habberiek
k. MVC’19 he
eeft het prinselijke trio
gefelicite
eerd en actie
ef deelgenom
men aan de optocht.
o
ne ludieke T--shirts gekocht. Hiermee is voor iederreen
MVC'19 heeft voor het personeel in de kantin
am is in de kantine.
k
Dit geldt ook voor vrijwilligerss op de zaterrdagmorgen of
o vanuit
duidelijk wie werkzaa
werkzaamheid
d. Naast het logo van MV
VC'19 op de voorzijde sta
aat de tekst
de zelfw
"AUGEN
NBLIKSKE...........WE ZIEN
N ZOE BEEJJ UCH" op de achterzijde
e. En dat dit o
ook zo is, we
eten we
allemaall uit ervaring
MVC’19 zet zich niett alleen in vo
oor de belang
gen van zijn eigen
e
leden. Binnen de vvereniging kijjkt men
nitiatief ontsta
aan om gelde
en in te zamelen voor he
et goede doel. Er is gekoz
zen voor
verder en is er het in
nderen kankkervrij). Deze
e stichting heeft
de stichtting KIKA (kin
als doel om gelden te
e werven voo
or vernieuwe
end onderzoe
ek
n op het geb
bied van kinderkanker.
en andere activiteiten
e wordt getracht om de ge
enezingskan
ns te vergrote
en,
Hiermee
de behandelingen te verbeteren en bijwerking
gen te
eren.
verminde
De activiteitencommissie van MV
VC’19 heeft daarom
d
de
arsreceptie van
v MVC’19, naast de intterne
nieuwjaa
aandach
htspunten, in het teken ge
eplaatst van KIKA. Door gulle
giften va
an sponsoren
n werd een to
ombola georrganiseerd. De
D
actie werd een succe
es want er werd
w
niet mind
der dan € 75
50 bij
esprokkeld voor
v
KIKA. Voorzitter Tim
m Grubben en
n
elkaar ge
commisssielid Mirian Wijhers
W
ware
en dan ook zeer
z
tevreden
n om de cheque van € 75
50 te mogen
overhand
digen aan de
e in Maasbre
ee woonachtige ambassa
adeur Bart va
an de Ven va
an de stichtin
ng KIKA.
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In april iss door de jeu
ugdteams va
an MVC'19 ge
ecollecteerd voor het Fon
nds Gehandiicaptensport. De
opbrengst van deze collecte is € 1173,49 waa
arvan € 391,,16 ten goede komt aan h
het G-voetba
al van
MVC'19..
Op vrijda
ag 25 april werd
w
Henk va
an Ninhuys door burgeme
eester Gerard Rabelink vvan de Geme
eente
Maasbre
ee verrast me
et een koninklijke ondersscheiding. Op
p de nieuwjaarsreceptie vvan 2006 we
erd Henk
al door de
d KNVB en MVC'19 ond
derscheiden voor
v
zijn inze
et binnen de vereniging. Nu een paarr jaar
later hee
eft ook Hare Majesteit de
e Koningin da
aar lucht van gekregen en
n is het niet vverwonderlijk
k dat zij
onze burrgemeester de
d opdracht gaf om Henkk te verrasse
en met een lintje. Een linttje waarop hiij trots
kan zijn, maar ook ee
en lintje waa
ar wij als MVC
C trots op ku
unnen zijn om
mdat wij deze
e bijzondere man in
den mogen hebben.
h
ons midd

11

T D To
Top
oernooi

s
2
2007
werd een begin ge
emaakt met de voorbere
eidingen op de 3e editie
e van het
Op 11 september
Jacobs MVC
M
Top D toernooi,
t
datt zou plaatsvvinden op 23 en 24 augusstus 2008.
Tijdens dit
d traject hebben we dan
nkbaar gebru
uik kunnen maken
m
van de kennis, inzzet en mankrracht van
MVC’19,, de Stichting
g Samenwerrking Top Jeu
ugdvoetbal en
e VVV-Venllo. Zonder hu
un steun was
s het ook
nu weer niet mogelijk geweest om dit evenem
ment te laten
n plaatsvinde
en. Bovendie
en konden we
e gebruik
v
onze eig
gen ervaring
gen en aand
dachtspunten
n opgedaan tijdens het 2e toernooi. Hierdoor
maken van
konden we
w weer watt relaxter naa
ar het toerno
ooi toewerke
en dan verled
den jaar. De commissie werd
w
ook
nog ee
ens versterktt door een tw
weetal stude
enten van
de Fon
ntys Hogesch
hool in Tilburrg.
kijkend kunnen we co
oncluderen dat het
Terugk
toernooi ook dit ke
eer bijzonde
er geslaagd is. Twee
nationaal jeu
ugdvoetbal van
v
hoog
dagen lang intern
u, veel publie
eke belangsstelling, enorrme inzet
niveau
en een
n geweldig enthousiasm
e
me van de ve
ele MVCvrijwilligers en ee
en toernooi dat naar bu
uiten toe
g
erd overkwam
m.
prima georganisee
Van de
eelnemers, sponsors
s
en buitenstaan
nders zijn
louter complimente
c
en ontvangen
n.
Ook dit
d jaar hadd
den we een speciale gast: de
Club Bru
ugge - Winnaarr Jacobs MVC Top D in 2007
bondsc
coach van Oranje,
O
Bert van Marwijk
k, die op
zondag
g de prijsuitre
eiking verrich
htte.
Vermeldenswaardig
g is ook de KIKA-a
actie: zij
verkochtten loten voo
or gesigneerrde shirts van de deelnemende clubss en mochte
en tevreden terugzien
t
op de opbrengst voo
or kinderen met kanker. Uiteraard zijn
z we ook tegen
t
zaken aangelopen
n die een
e keer ande
ers en beter kunnen. De
eze zullen als verbeterp
punt meegen
nomen worde
en bij de
volgende
organisa
atie van het 4e toernooi. Ook financieel kunnen we terugkijkken op een g
geslaagd eve
enement.
De finan
nciële bufferr staat toe om daadwe
erkelijk over te gaan tot zichtbare bestedingen
n van de
opbrengsten voor de
e jeugd van MVC.
M
nen dan ook gerust concluderen dat de
d voorgenomen doelste
ellingen beha
aald zijn.
We kunn
• het organise
eren van een topjeugdtoe
ernooi bij MV
VC’19:
n van MVC’1
19 in de ruim
mste zin van het
h woord
• het promoten
• het verder prrofessionalisseren van de organisatie
al sponsors
• uitbreiding van het aanta
o
va
an een finan
nciële buffer om de afha
ankelijkheid vvan sponsorring af te
• het verder opbouwen
bouwen.
de acties voo
or het seizoen
n 2008-2009
9:
Gepland
• (financiële) afwikkeling
a
to
oernooi 2008
8
v
mog
gelijkheden onderzoeken
o
n voor een ko
oppeling tusssen de finan
nciën van MV
VC en de
• verdere
f
financiën
van
n de Stichting Top Jeugd
d Toernooi MVC
M
• het zoeken naar een na
auwere same
enwerking tu
ussen de spo
onsorcommissie van MV
VC en de
s
sponsorcom
missie van het
h toernooi
• het organise
eren van he
et 4e Jacobss MVC Top D toernooi op zaterda
ag 22 en zo
ondag 23
a
augustus
2009.
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A
Activiteit
ten op onze acco
ommoda
atie door andere v
verenigingen

2
hebben dankzij de samenwerkin
s
ng met
Ook in 2008
andere verenigingen
v
n in Maasbree
e weer nietvoetbala
activiteiten plaatsgevonde
en op sportpa
ark de
Driespro
ong. Volleyba
alvereniging Asterix
A
en
samenw
werkende buu
urtvereniging
gen hebben met
m
succes hun
h jaarlijks terugkerende
t
e activiteiten op de
MVC-acccommodatie kunnen orga
aniseren en
hebben hun tevreden
nheid uitgesp
proken over de
e win-winsituatie. Inmidde
els is MVC door
ontstane
een andere verenigin
ng uit Maasb
bree benaderrd om
elijkheden va
an gebruik va
an de
de moge
accomm
modatie voor een verenigingsactiviteit te
bespreke
en.

13

P en co
PR
ommunic
catie

Algemee
en
oen 2007-20
008 heeft ten
n aanzien van
n de communicatie in hett teken van d
de overgang gestaan.
Het seizo
Dat er drringende noo
odzaak is voor een andere benaderin
ng bleek wel uit het feit da
at van het clu
ubblad
gedurende het seizoen maar 2 edities zijn uittgebracht. Err bestond dan ook duidelijk de noodzaak om
a
organissatorisch in een
e andere vorm
v
te giete
en. Om een basis
b
te creë
ëren is begin 2008 de
een en ander
notitie co
ommunicatie
e opgesteld. Een
E notitie waarin
w
de doe
elstellingen te
t realiseren op korte term
mijn
alsmede
e de doelstelllingen voor de
d lange term
mijn zijn gesc
chetst. De pe
ersonele bezetting, of better
gezegd het
h gebrek aan
a de personele bezettin
ng was er de
ebet aan, dat niet direct in
nvulling is ge
egeven
aan de uitwerking
u
va
an de gemaa
akte notitie. Voor
V
het seizoen 2008-20
009 staat dezze dan ook bovenaan
b
de prioritteitenlijst.
Website
e
nte factor binnen de comm
municatie is de website. Het
Constan
medium waarop het laatste nieuw
ws te vinden
n is. Met het
o
nie
et altijd op de
e manier geb
bruikt
gastenboek, welke overigens
b
is. D
De plek ook waarop
w
werd alss waarvoor het eigenlijk bedoeld
diverse documenten
n geraadpleegd kunnen w
worden, varië
ërend
s
tot de
d wegwijzerr voor jeugdle
eiders en
van de statuten
visiedoccumenten.
Talent
en dat er nogal wat
Het is niiet onopgemerkt gebleve
schrijverrstalent binne
en de MVC gelederen
g
scchuil gaat. Zo
o
den Guus He
eesen en Tom
m Colbers o..a. een groott aantal wedsstrijdverslage
en van een
verzorgd
amateurrwedstrijd in het Dagblad
d de Limburg
ger. Daarnaast was Bas Janssen
J
zelfss actief als jo
ournalist
op de Ollympische Zo
omerspelen in Beijing in China.

14

T slot
Tot

Het Besstuur dankt een ieder die
d op welke
e wijze dan ook een bijjdrage heefft geleverd aan
a de
verbetering van de
e structuur, accommoda
a
atie en sfee
er binnen on
nze verenig
ging. MVC’19 heeft
weer sta
appen voorruit gezet.
Het besstuur.
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