MVV
Voetbalclub MVV bereikte dit seizoen de play offs voor promotie naar de eredivisie.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

1. ‘Ook al heeft MVV een krap budget, het moet eventuele
promotie naar de eredivisie altijd met beide handen
aangrijpen’
32%

35%
30%

23%

25%
20%
15%

13%

12%

10%

10%
6%

5%

5%
0%
Voetbal
interesseert
me niet

Zeer mee
eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Toelichting
Voetbal
interesseert
me niet
Zeer mee eens



MVV is een bodemloze put die niets bijdraagt aan de stad Maastricht. Ik vind
dat die club gewoon afgeschaft dient te worden.



Bij promotie meer sponsoren en tv rechten. Geeft Maastricht nog meer
aanzien.
De gemeente onderschat de positieve invloed van een eredivisie club in haar
gelederen
Een promotie moet nooit afgewezen worden. In de eredivisie zullen wel weer
extra financiële problemen opduiken.
Er is veel te weinig topsport in Maastricht!!!!
Financiële injectie door kijkgelden e.d. zijn altijd welkom.
Komt extra in de schijnwerpers, meer tv.gelden en normaal meer inkomsten ,
sponsors en entreegelden, echter wel een eerlijke begroting maken zodat er
geen tekorten kunnen ontstaan.
Maastricht moet in de eredivisie voetballen
Echter met het besef dat het niet kan rekenen op financiele redding door
gemeentegelden!!!!!
In een competitie moet altijd het hoogst haalbare worden nagestreefd,
ongeacht de middelen.
Ligt eraan .. Kosten en baten
Mits gemeente niet financieel gaat bijspringen. Budget en ondersteuning
amateursport is in onze stad in vergelijk andere steden drama.
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Voetbal interesseert me niet, maar elke sporter moet voor de top gaan. Maar
niet op kosten van de gemeente!
Ze moeten zeker hun best doen maar dat mag de gemeenschap geen geld
kosten. Nu niet en ook in de toekomst niet.
Het kost alleen maar extra belasting geld om de politie en ME op te laten
draven ik vind dat deze kosten voor rekening van de club moeten komen
Ik houd niet van voetbal
Geen jojo, een jaar eredivisie en dan weer degraderen is geen optie. Liever deze
groep bij elkaar houden en zo nodig huurlingen een contract aanbieden.
Er gaat veel te veel gemeenschapsgeld naar zo` n kleine doelgroep sport
liefhebbers. Sport moet weer terug naar waar het voor bedoeld is. Niet een
melkkoe van Grootgeld bezitters. Overal is de slavernij afgeschaft, behalve in de
sport. Dat geeft te denken.
FUSEREN!!!!!!
Geen materiaal en geld om je te meten op eredivisie niveau!
Het wordt tijd dat door wetgeving de ongelijke toestand in de voetballerij, wat
betreft financien wordt beteugeld.
Iedere wedstrijd net niets bereiken, oplopende frustraties met name bij de
`tolerante` MVV supporters dat wil je geen heel seizoen meemaken
Ik ben bang dat MVV dan een lachertje van zichzelf maakt. MVV kan beter in de
eerste divisie blijven tot ze daar minstens op de derde plaats staan. Dat
garandeert ook dat er supporters komen kijken naar de wedstrijden van MVV
en die komen niet (vermoed ik) als MVV nooit wint in de eredivisie (want de
spelers die daarvoor nodig zijn kan MVV nu niet betalen).
Ik vind voetbal een hobby die een heel naar agressief soort 'trotse fans'
aantrekt. Mvv heeft in de recente geschiedenis zich zo`n gat getoond waar altijd
maar meer, veel meer geld bij moest, die ver boven zijn stand leefde, en anders
gingen ze de burgemeester maar bedreigen...mvv en haar fans hebben bij de
mensen die ik ken, verdomde weinig goodwill meer. Dat ze een seizoen
toevallig succes hebben, is geen reden om de fouten uit het recente verleden te
herhalen.
Geen interesse in voetbal.
Interesseer me totaal niet voor voetbal en weet er, daardoor, ook te weinig
over om antwoord te kunnen geven.
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