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

DONDERDAG 28 JANUARI 2021 YRKV MECHELEN 

De RVB gaat door in de Grand Kavee 

Aanwezigen: Hans De Decker, Gerd De Rooster, Guido Gonnissen, Stefaan Leroux, Glenn Marien, Sven 
Mommaerts, Gerd Schaepherders, Jempy Vanderhoeven, Kurt Van der Vekens, Witse Van Dessel, Gert 
Van Dyck, Marleen Van Gucht, , Wim Verbelen, Tim Willockx, Evert Winkelmans, Geert Wouters 

Verontschuldigd: Jeroen Maris, Dirk Van Roy 

Aanvang: om 20u 

AGENDA 
1. Goedkeuring verslag van 15 dinsdag december 2020 
2. Bespreking situatie club 
3. Stand van zaken oprichting nieuwe supporterscoöpertatieve 
4. Aanwerving van nieuw bloed in het supportersorgaan + omzetten van afspraken in realisaties 

(website, beleidsplan per cel,…) 
5. Stand van zaken subsidieaanvragen 
6. Financiële situatie vzw 
7. Stand van zaken G&R 
8. Valentijns-actie sokken  
9. Rondvraag 

 
 

1. Goedkeuring vorige verslag van dinsdag 15 december 2020 
 

 Automatisch goedgekeurd, geen opmerkingen ontvangen 
 

2. Bespreking situatie club 
 

 De onderhandelingen tussen het supportersorgaan en Dieter Pennickx m.b.t. o.a. de 
aandeelhoudersverhouding binnen de N.V. Yellow-Red KV Mechelen en de verdere groei van 
de club zijn voorlopig nog lopende 

 
3. Stand van zaken oprichting nieuwe supporterscoöperatieve 

 
 De plannen voor de nieuwe supporterscoöperatieve, zijn in volle ontwikkeling en de 

werkgroep  heeft contacten gelegd met febecoop, een organisatie die mee de coöperatieve 
vennootschap “Captains of Cycling” bij Lotto Soudal heeft helpen opzetten 

 Een meerderheid van de leden van de RVB van het SO zijn geen voorstander om het orgaan op 
te laten gaan in de nieuwe CV 

 Er wordt gevraagd om de mensen van febecoop een presentatie te laten doen t.o.v. het de 
leden van het supportersorgaan 
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 Op Microsoft Teams zal er ook een nieuwe map worden aangemaakt waar alle info i.v.m. de 
coöperatieve zal worden ondergebracht, zodat alle leden toegang hebben tot de informatie 
van de werkgroep en mee kunnen zijn met nieuwe ontwikkelingen, indien zij dat wensen 

4. Aanwerving van nieuw bloed in het supportersorgaan + omzetten van afspraken in 
realisaties (website, beleidsplan per cel,…) 

 Danny Kerkhove heeft ons jammer genoeg laten weten omwille van persoonlijke redenen uit 
het orgaan te treden, hij zal zich wel nog naar best vermogen inzetten voor het Malinwa 
Archief 

 Julie Gonnissen (heeft communicatie en grafische wetenschappen gestudeerd en heeft dus 
expertise) zal voor het orgaan de communicatiecel komen versterken en zal o.a. mee de 
nieuwe website van het supportersorgaan helpen uitbouwen 

 De discussie om nog andere mensen toe te laten, en hoe dat dan moet gebeuren is nog niet 
afgerond en moet op een andere moment worden verdergezet 

5. Stand van zaken subsidieaanvragen 

 
 Negatief advies voor subsidieaanvraag van Vlaamse Overheid voor hobbyverenigingen 
 We gaan een beroep instellen bij de Raad van State, aangezien het orgaan niet akkoord is met 

de motivering van het kabinet van Jan Jambon en zich een reële kans toedicht, de beslissing te 
laten nietig verklaren 

 Dat beroep kost €200,00 
 De evaluatie voor het Fonds Jo Vanhecke wordt voorbereid, hiermee is er de mogelijkheid om 

eventueel nog meer steun te verkrijgen, voor initiatieven die de veiligheid in het stadion 
verbeteren 

 Het fonds heeft ook €25.000,00 veil hebben voor initiatieven die de participatie van supporters 
verbeteren 

6. Financiële situatie vzw 

 
 De eerste aflossing van €50.000,00 is afgedragen aan Guy Van Herp voor de aankoop van de 

nieuwe aandelen voor het supportersorgaan 
 We hebben nog één editie van G&R (enkel de losse nummers gaan nu nog cash opleveren) 
 Bezig met een contract op te stellen met de club die het SO marktconform gaat vergoeden 

voor de diensten die ze aan de club levert (o.a.geld voor SLO’s,…) 
 Komt ook nog geld binnen van de sokken van de Valentijnsactie 
 De G&R, het contract met de club en de Valentijnsactie moeten dienen om de volgende schijf 

van de lening van de leden van het SO terug te betalen  
 

7. Stand van zaken G&R 

 561 abonnementen voor G&R momenteel 
 Er zijn journalisten (o.a. eindredacteur Trends) die mailen dat ze enthousiast zijn over de G&R 
 De stad Mechelen zou willen meehelpen om de G&R te verkopen bracht Marleen aan 
 De 3de editie is op komst 
 In de volgende editie gaat er al een pagina zitten om het abonnement te verlengen 
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 Er zal waarschijnlijk ook een overeenkomst komen met de club om de supporters de keuze te 
geven om naast hun abo op KV ook een abonnement op de G&R te nemen, dit gaat 
waarschijnlijk wel een boost geven aan de abonnementen 

 Resultaten participatieplatform: een zeer groot deel van de supporters (668 respondenten) 
zouden aangeven dat ze geen magazine op papier lezen en/of €10 te duur vinden, maar we 
moeten nog wachten op de definitieve uitslag van het participatieplatform 

 Er is niet zo een groot lezerspubliek voor een papierenversie blijkt voorlopig uit de enquête 
Eventueel moeten we nog eens een nieuwe G&R-vragenlijst opstellen 

 Een grondige evaluatie van de G&R zal zich waarschijnlijk op termijn opdringen indien blijkt 
dat het doelpubliek (de supporters) onvoldoende interesse tonen in deze zeer kwaliteitsvolle 
magazines 

 Er werd al geopperd om de jeugdploegen (met o.a. foto) terug een plaats te geven in de G&R, 
aangezien dit supporters misschien wel doet overgaan tot aankoop 

 Het orgaan stelt zich de vraag of de eerste editie van het seizoen nog wel gratis moet worden 
meegegeven aan de leden van de supportersclubs. Omwille dat dit een grote kost is voor het 
orgaan en er ook veel tijd en werk moet in worden gestoken door de leden 

8. Valentijns-actie sokken 

 Niet echt besproken in de vergadering, voorlopig alles onder controle 
 

9. Rondvraag  
 

 Het supportersparticipatieplatform heeft momenteel +/- 3500 geregistreerde gebruikers op 
de 8000 mensen die een mail hebben ontvangen om zich te laten registreren op het platform 

 KV Mechelen wil op het supportersparticipatieplatform de supporters laten bevragen of ze 
opnieuw openstaan voor een nieuwe “No Matter What” actie 

 Uit de peiling op het supportersparticipatieplatform blijkt dat de resultaten om “Yellow-Red” 
uit officiële naam te verwijderen zeer gelijklopend zijn momenteel 

 In de eerste G&R zat een poster van het clublied, de vraag was van een supporter gekomen 
om die posters te geven en ten voordele van het SO te verkopen 

Einde: 23u 

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, … 


