SUPPORTERSORGAAN MALINWA VZW
Kleine Nieuwedijkstraat 53
441.193.612

2800 Mechelen

NOTULEN VERGADERING RAAD VAN BESTUUR SUPPORTERSORGAAN VZW
DONDERDAG 29 OKTOBER 2020 YRKV MECHELEN
De RVB gaat door online via Teams
Schermcontacten: Hans De Decker, Gerd De Rooster, Guido Gonnissen, Danny Kerkhove, Stefaan
Leroux, Glenn Marien, Jeroen Maris, Sven Mommaerts, Gerd Schaepherders, Hans Van Der Biesen,
Jempy Vanderhoeven, Kurt Van der Vekens, Witse Van Dessel, Gert Van Dyck, Marleen Van Gucht,
,Wim Verbelen, Tim Willockx, Evert Winkelmans, Geert Wouters
Verontschuldigd: Dirk Van Roy
Aanvang: om 20 uur
AGENDA
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Goedkeuring vorige verslag van donderdag 24 september 2020
Vergadering Eleven m.b.t. maandagavondvoetbal en tijdstippen wedstrijden
Bespreking COVID-COACHES
Financiële situatie Supportersorgaan
Werkgroep financiële analyse NV
Situatie NV + aandelen situatie NV + Situatie Dieter Penninckx
Hoe de RVB van het SO samenstellen?
+ Stemming over werkende leden
Hebben leden die betaald worden door de club een adviserende rol en/of stemrecht?
Items sokkenactie + miniatuurgeit + afgelasting kerstmarkt
Participatieplatform
Status nieuwe website
Kidsclub TikTok filmpjes
G&R stand van zaken
Rondvraag

1. Goedkeuring vorige verslag van donderdag 24 september 2020
 Vanaf nu zullen de opmerkingen (indien deze er zijn) op voorhand moeten worden gemeld
voor de start van de volgende vergadering.
 Indien er tegen de volgende vergadering geen opmerkingen zijn, wordt er vanuit gegaan dat
iedereen akkoord is met het verslag en wordt dit automatisch goedgekeurd.
 Verslag van donderdag 24 september 2020 goedgekeurd.
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2. Vergadering Eleven m.b.t. maandagavondvoetbal en tijdstippen wedstrijden
 Er is een vergadering geweest tussen Eleven, Belgian Supporters en de Belgian Ultra’s (die
laatste op uitnodiging van Belgian Supporters) m.b.t. de problematiek van het
maandagavondvoetbal en voetbalwedstrijden die op alle mogelijke tijdstippen aanvangen.
 Hans De Decker en Wim Verbelen hebben ons op deze vergadering vertegenwoordigd.
Hans en Wim hebben aangegeven dat wij als supporters ook geen voorstander zijn van
maandagavondvoetbal en de aanvangsuren van bepaalde matchen.
Zeker omdat er signalen zijn dat er een groot aantal jeugdspelers hun voetbalactiviteiten
links laten liggen om naar de match te komen kijken van hun favoriete voetbalclub.
Alsook voor sommige zelfstandigen is het onmogelijk om door deze aanvangsuren naar
bepaalde matchen te komen kijken.
Dit kan niet de bedoeling zijn volgens ons, Hans en Wim hebben dit standpunt overgebracht
aan zowel Eleven als Pierre François die ook aanwezig was.
 De Belgian Ultra’s hebben op hun beurt ook aangegeven dat ze helemaal niet akkoord zijn
met het huidige maandagavondvoetbal en de aanvangsuren van sommige weekendmatchen.
De Belgian Ultra’s dreigen met acties.
Voorlopig zou het enkel bij spandoeken blijven, maar ze dreigen ook matchen stil te leggen
van zodra er terug publiek is toegelaten in de stadions.
 Eleven heeft gereageerd dat het oorspronkelijke tv-contract over 16 ploegen ging en dat er
nu 18 clubs zijn, dit heeft als gevolg (volgens Eleven) dat er ook minder ruimte is in het
weekend om matchen in te plannen.
 Eleven is bereid om de mogelijkheid te bekijken om eventueel op zaterdagavond 2 matchen
op hetzelfde tijdstip te laten doorgaan in de plaats van het maandagavondvoetbal.
 Ook naar afstand voor matchen op late uren zou worden gekeken, zo zou bv. Eupen – KV
Oostende niet als laatste match op zondagavond worden gespeeld.
 Vervolgmeeting gepland na 15 november omdat dan de rest van de kalender wordt
bekendgemaakt.
3. Bespreking COVID-COACHES
 Samenwerking tussen stewards en covid-coaches verliep niet optimaal, er zal een vergadering
volgen in de toekomst wanneer deze coaches terug nodig zijn.
4. Financiële situatie Supportersorgaan
 Voorlopig niets speciaal te melden.
 Voor meer info zie financieel overzicht dat gegeven is op de algemene vergadering aan de
supportersclubs.
5. Werkgroep financiële analyse NV
 Guido Gonnissen, Hans Van Der Biesen en Witse Van Dessel hebben op 8 oktober een afspraak
gehad met Tom Romberg, de financiële directeur van KV Mechelen.
 Dit was een zeer positief gesprek, we hebben inzage gekregen in de financiële gegevens van
de boekjaren 2016 – 2017 en 2017 – 2018.
 De vragen die wij als supportersorgaan hebben zullen binnenkort in een nieuwe meeting
worden beantwoord.
Al zijn er een heel deel vragen al beantwoord, en is er ook een logische verklaring voor, er
wordt constructief meegewerkt.
 De info dat bepaalde kranten hebben verspreid dat er onwettige dingen in de boekhouding
zijn gebeurd, zijn pertinent onjuist, dit willen we benadrukken.
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 Wat betreft de jaarrekening van 01/07/19 – 30/06/20 deze is klaar maar zal eerst nog door de
RVB van de NV Yellow Red KV Mechelen moeten worden goedgekeurd.
 Dit boekjaar zal met een lichte positieve winst afsluiten. Het grote werkpunt wat betreft
liquiditeit is opgelost en is weer op een gezond niveau. Aan de schuldafbouw op lange termijn
wordt gewerkt (zie o.a. transfer Issa Kaboré).
6. Situatie NV + Aandelen Situatie NV + Situatie Dieter Penninckx
 Vanuit het supportersorgaan willen we een gesprek hebben met Dieter Penninckx om aan te
geven dat we absoluut willen dat zijn aandelen-% zakt van 72% naar maximaal 49%.
 Vanuit de club mag er nog geen contact zijn met Dieter Pennickx.
7. Hoe de RVB van het SO samenstellen? + Stemming over werkende leden + Hebben leden die
worden betaald door de club een adviserende rol en/of stemrecht?
 We hebben op de algemene vergadering met de supportersclubs getekend voor de nieuwe
statuten, zodat we voldoen rond de huidige wetgeving en ook de mogelijkheid hebben in de
toekomst om nieuwe aandelen te verwerven.
 Dit moet nog gepubliceerd worden in het Belgische Staatsblad
 Om “dubbele petten” te vermijden lag het voorstel op tafel om een splitsing te maken tussen
mensen die door de club betaald worden en mensen die niet door de club betaald worden.
 Vanaf iemand betaald wordt door de club is het voorstel dat de mensen die betaald worden
vanuit de club, niet stemgerechtigd zijn op de RVB van de vzw supportersorgaan malinwa.
 Dit punt is voorlopig onbeslist.
 We wachten voorlopig dan ook om de statuten te publiceren in het Belgische Staatsblad.
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8. Items sokkenactie + miniatuurgeit + afgelasting kerstmarkt
 Voor onze kerstactie is er beslist om sokken te verkopen.
 We gaan voor 3 designs
9. Participatieplatform
 Het platform staat op
 De makers zijn nog bezig momenteel om te vermijden dat mensen hun eigen persoonlijke info
(bv. leeftijd, vak, geslacht,…) kunnen veranderen op het platform. Dit is belangrijk zodat onze
peilingen op het platform niet kunnen worden beïnvloed. Bijvoorbeeld indien er een peiling
wordt gedaan in een bepaald vak, is het niet de bedoeling dat mensen uit een ander vak hier
mee stemmen. Een ander voorbeeld indien enkel vrouwen worden bevraagd, is het niet de
bedoeling dat mannen meestemmen of omgekeerd.
 We gaan moeten nadenken over ( in het begin simpele) vragen die we kunnen lanceren op het
platform
 Op ons mailadres vragen@malinwa komen er al heel wat potentiële vragen naar boven
 Voorbeeldvragen: Ken je G&R? Weet u dat dat magazine wordt gemaakt om aandelen te
verwerven? Ziet u het zitten om sokken te komen afhalen op een afhaalmoment?
10. Status nieuwe website
 Iedereen moet een “wie is wie?” profiel maken tegen volgende week, dat dan op onze website
zal worden geplaatst.

11. Kidsclub TikTok filmpjes
 Cel communicatie gaat promotie moeten maken i.v.m. de TikTok filmpjes, voorlopig weten nog
niet genoeg mensen dat deze filmpjes online staan.
 Er dient een actieplan te worden opgesteld van hoe er gecommuniceerd wordt i.v.m. deze
filmpjes en hoe deze filmpjes worden gelanceerd o.a. op de website of via facebook.
 Hetzelfde voor de tekeningenactie: hiervoor zou de mooiste tekening moeten verkozen
worden en in de picture worden gezet.
 Taak communicatiecel om dit te communiceren.
 Geert Wouters gaat de filmpjes op facebook zetten.
12. G&R stand van zaken
 Sinds de mail over G&R gisteren is uitgestuurd voor G&R zijn er 85 extra abonnementen voor
niet-leden, 47 extra abonnementen van leden van supportersclubs, en 8 losse magazines
verkocht, goed voor een totaal van 4710 euro
 De 2de G&R is in de maak.
 We hebben 430 abonnementen in totaal, we hopen de kaap van de 500 minstens te kunnen
ronden.
 Qua communicatie zitten we vlug aan ons plafond via de kanalen van het supportersorgaan,
daarom het enorm belangrijk was dat er een mail via de kanalen van de club kon worden
verzonden.
 Jeroen Maris zou graag met de voorleesweek stukken uit de G&R laten voorlezen en dit dan
delen via de kanalen van de club.
 Een andere optie is naar alle leden van de supportersclubs een herinneringsbrief te sturen of
een e-mail. Hier zouden ze nogmaals aangemoedigd worden een abonnement te nemen op
de 2 resterende G&R’s van dit seizoen.
 Hans De Decker heeft de vraag gekregen van de Pro League en Eleven om tijdens de uitzending
in de rust via filmpje te praten over supportersparticipatie, Hans wil hiermee handig gebruik
maken om de G&R extra in de verf te zetten, aangezien de G&R dient als middel om extra
aandelen te verwerven binnen de club.
 Hans De Decker heeft ook gepolst of we via rtv nog reclame kunnen maken maar voorlopig is
daar nog geen antwoord op gekomen
 Er wordt gedacht aan een product+, er wordt nagedacht om “een pintje” te laten brouwen dat
“het Fieke” zou heten en gratis bij de G&R te geven.

13. Rondvraag
 Wim: al wie dit weekend tijd heeft om boekjes van G&R rond te brengen mag een mailtje
sturen naar Wim.
 Kurt: We gaan voor volgend seizoen de spelerstruitjes weer laten kiezen via “een fanboard”
waarin een 5-tal supporters zullen zitten, de vraag is gekomen of het SO die 5 namen zou
kunnen uitloten.
Guido repliceert om dit te koppelen aan de winnaars van de tekenactie, Tiktokwinnaars.
Geert zou dit graag als eerste vraag op het participatieplatform aan al onze supporters
hebben gevraagd, maar de tijdspanne om dit klaar te krijgen is te krap. Dit zal vermoedelijk
voor volgend jaar zijn.
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 Sven: wat betreft het participatieplatform is er nog altijd geen antwoord i.v.m. de subsidie.
Sven gaat hier contact voor opnemen.
Wat betreft de subsidie van de nationale loterij voor het museum is even on hold gezet omdat
er nog geen volledige raming van de kosten kon worden gegeven. We gaan proberen om
tussen 30 en 40k te krijgen.

Einde vergadering: 23:13

Voorzitter

Vice-voorzitter

Hans De Decker Guido Gonnissen

Penningmeester Secretaris

Secretaris

Stefaan Leroux

Sven Mommaerts

Witse Van Dessel

IN A SMART (*) WAY, WE MAKE MALINWA!!!
(*) Support, samenwerken, steunen, scherpzinnig, sociaal, spaarzaam, speels, spontaan, sportief, strijdlustig, sympathiek,
schakel, sentiment, sfeer, signaalfunctie, slagkracht, solide, spreekbuis, strategie, sturen, sereen, scheppend, …
Malinwa, moedig, monter, mening, merkwaardig, medezeggenschap, macht, management, muzikaal, motiveren,
maatschappelijk, magie, mandaat, markant, …
Ambitie, aantrekkelijk, actief, attent, autoriteit, aspiratie, aandacht, aansturen, afspraak, advies, animo, appreciëren, …
Respect, rationeel, relatie, remember, redding, renderen, reflectie, raad, realiseren, rekenschap, recreatief, richtinggevend,
ruimdenkend, …
Team, temperament, trouw, trots, toekomst, twaalfde man, toegewijd, …
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