
 

1 

SUPPORTERSORGAAN MALINWA VZW                                                                  
Kleine Nieuwedijkstraat 53             2800 Mechelen 
441.193.612 
 
NOTULEN VERGADERING RAAD VAN BESTUUR SUPPORTERSORGAAN VZW 

DINSDAG 15 DECEMBER 2020 YRKV MECHELEN 

De RVB gaat door in een online meeting via Microsoft Teams 

Schermcontacten: Hans De Decker, Gerd De Rooster, Guido Gonnissen, Danny Kerkhove, Stefaan 
Leroux, Glenn Marien, Jeroen Maris , Sven Mommaerts, Gerd Schaepherders, Jempy Vanderhoeven, 
Witse Van Dessel, Gert Van Dyck, Marleen Van Gucht, Dirk Van Roy, Wim Verbelen, Tim Willockx, Evert 
Winkelmans, Geert Wouters 

Verontschuldigd: Kurt Van der Vekens 

Aanvang: om 20u 

AGENDA 
1. Goedkeuring verslag van dinsdag 24 november 2020 
2. Verwerving extra aandelenpakket door supportersorgaan Malinwa vzw 
3. Dividendbeleid NV Yellow-Red KV Mechelen 
4. Ontslag Hans Van der Biesen  
5. Stand van zaken subsidieaanvragen 
6. Kerstactie sokken 
7. Rondvraag 

 

1. Goedkeuring vorige verslag van dinsdag 24 november 2020 

 Geen opmerkingen ontvangen, dus automatisch goedgekeurd. 

2. Verwerving extra aandelenpakket door supportersorgaan Malinwa vzw 

 Supportersorgaan Malinwa vzw gaat overgaan tot de aankoop van een extra 
aandelenpakket van de heer Guy Vanherp binnen de NV Yellow-Red KV Mechelen 

 Dit aandelenpakket vertegenwoordigd 4,44% van de huidige aandelen binnen de NV 
Yellow-Red KV Mechelen 

 Hierdoor heeft het supportersorgaan momenteel 8,88% van de aandelen in bezit, 
hiernaast controleert het supportersorgaan ook de vzw Malinwa support die tevens 6,68% 
van de aandelen in bezit heeft 

 De aandelenverwerving zal worden gefinancierd door een overeenkomst tussen vzw 
Malinwa supportersorgaan en de NV Yellow-Red KV Mechelen. Hierbij zal het 
supportersorgaan vanaf heden marktconform worden vergoed voor de prestaties die het 
in het verleden vrijwillig deed voor de NV Yellow-Red KV Mechelen (zoals bv. SLO-werking, 
organisatie fandag, covid-coaches,…) 

 Daarnaast wordt er gewerkt om een supporterscoöperatieve op te richten, waarbij het 
mogelijk moet zijn voor supporters maar ook andere stakeholders om via de coöperatieve 
te investeren in de NV Yellow-Red KV Mechelen 

 Hierbij zal het nieuwe supportersparticipatieplatform dat in de nabije toekomst zal 
worden gelanceerd een belangrijke rol spelen 
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3. Dividendbeleid NV Yellow-Red KV Mechelen 

 Op vraag van het supportersorgaan is er beslist binnen de NV Yellow-Red KV Mechelen om 
geen mogelijke dividenduitkering te laten plaatsvinden tot de datum dat alle 
supportersobligaties zijn uitbetaald 

4. Ontslag Hans Van der Biesen 
 
 Hans Van der Biesen heeft onlangs laten weten dat hij al zijn functies per direct stopzet 
 Hans was zowel lid van het directiecomité als de raad van bestuur van de NV Yellow-Red 

KV Mechelen, waar hij door vzw Malinwa supportersorgaan/support was afgevaardigd 
 Dit is een groot verlies voor ons als supportersorgaan maar ook als club 
 Voor meer uitleg wordt verwezen naar de communicatie die hier omtrent is uitgestuurd 

 
5. Stand van zaken subsidieaanvragen 

 
 Begin januari zal er een beslissing vallen m.b.t. onze subsidieaanvraag bij de Vlaamse 

overheid 
 Aan het subsidiedossier van het fonds van Jo Vanhecke wordt momenteel gewerkt 

 
6. Kerstactie sokken 

 
 De sokkenverkoop is een enorm succes, alle sokken zijn de deur uit 
 Er zullen nieuwe sokken gelanceerd worden tegen Valentijn 

7. Rondvraag 

 .Met het wegvallen van Hans Van der Biesen valt een vertegenwoordiger van het 
supportersorgaan weg binnen de RVB van de NV Yellow-Red KV Mechelen. Hiervoor zal 
een nieuwe vertegenwoordiger worden voor gezocht, hetzij intern, hetzij extern 

Einde vergadering: 22:20 

Voorzitter    Vice-voorzitter         Penningmeester Secretaris         Secretaris 

Hans De Decker    Guido Gonnissen     Stefaan Leroux Witse Van Dessel      Sven Mommaerts 

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, … 


