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

DINSDAG 24 NOVEMBER 2020 YRKV MECHELEN 

De RVB gaat door in de Grand Kavee 

Schermcontacten: Hans De Decker, Gerd De Rooster, Guido Gonnissen, Stefaan Leroux, Glenn Marien, 
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: Danny Kerkhove, Jeroen Maris , Sven Mommaerts, Dirk Van Roy 

Aanvang: om 19u30  

AGENDA 
 

1. Goedkeuring verslag van donderdag 29 oktober 2020 
2. Mogelijke aankoop aandelendoor supportersorgaan Malinwa vzw + oprichting coöperatieve 

vennootschap  
3. Participatieplatform + mogelijke schrapping “yellow-red” uit de officiële clubnaam 
4. Toekomstige stemming RVB supportersorgaan Malinwa vzw (nieuwe wijziging statuten) 
5. Stand van zaken G&R 
6. Stand van zaken subsidieaanvragen 
7. Rondvraag 

 
 

1. Goedkeuring vorige verslag van donderdag 29 oktober 2020 

 Geen opmerkingen ontvangen, dus automatisch goedgekeurd. 

2. Mogelijke aankoop aandelen door supportersorgaan Malinwa vzw + oprichting coöperatieve 
vennootschap  
 
 Supportersorgaan Malinwa vzw bekijkt de mogelijkheid om 8,88% van de aandelen  over 

te nemen binnen de NV Yellow-Red KV Mechelen. 
 
Er waren wel volgende opmerkingen: 
- Zadelen we de volgende generatie van mensen binnen het supportersorgaan en de 

supporters in het algemeen niet op met een zware last gedurende een lange periode? 
Repliek: Indien niet aan de verplichtingen kan worden voldaan kan in het slechtste 
geval een deel van de aandelen worden verkocht. 
Verder is er op dit moment een momentum om deze transactie te voltooien en is het 
zeer onzeker of en wanneer er in de toekomst zich zo een kans nog voordoet. 

- De verkoop van het magazine “Geel&Rood” is een belangrijke inkomstenbron voor het 
supportersorgaan. Toch zal er ook naar alternatieven inkomstenbronnen moeten 



 

1 

worden gezocht in de toekomst. Het dient gezegd te worden dat er telkens een 
enorme druk staat op de redactie van “Geel&Rood” en deze mensen telkens zeer knap 
werk verrichten onder grote druk.  
Ook voor de andere mensen van het supportersorgaan vergt dit (vooral op logistiek 
vlak) een behoorlijke inspanning, we moeten kijken hoe we dit in de toekomst efficiënt 
kunnen oplossen en eventueel nieuwe krachten aanwerven. 

 Indien dit extra-aandelenpakket wordt verworven zou het supportersorgaan in principe 
recht hebben op 2 extra vertegenwoordigers in de raad van bestuur van de NV Yellow-Red 
KV Mechelen. 

 

 Verder wordt er ook de optie bekeken om een coöperatieve vennootschap op te richten 
waarin het supportersorgaan en de vzw Malinwa support hun aandelen in natura zouden 
inbrengen. Hiernaast zouden supporters ook de kans krijgen om te investeren in deze 
coöperatieve vennootschap. Deze vennootschap zou tot doel hebben extra aandelen te 
verwerven binnen de NV Yellow-Red KV Mechelen. 

 
 Er zal hiervoor ook een werkgroep opgericht worden die gaat bekijken wat de 

mogelijkheden zijn Stefaan Leroux, Hans Van der Biesen, Geert Wouters en Witse Van 
Dessel zullen samen deze werkgroep oprichten en zoeken naar externe partners met 
kennis van zaken bij het oprichten van een coöperatieve vennootschap. 

 
3. Participatieplatform + mogelijke schrapping “yellow-red” uit de officiële clubnaam 

 Voor de lancering van participatieplatform wordt er gezocht naar vragen om mensen 
vertrouwt te maken met het platform. 

 Hierna kunnen zwaarwichtigere vragen worden gesteld. 

Mogelijke potentiële vragen polls die voorlopig op de planning staan: 

- Kiezen van de wedstrijdtenues voor volgend seizoen 
- Schrapping van “yellow-red” uit de officiële clubnaam 

4. Toekomstige stemming RVB supportersorgaan Malinwa vzw (nieuwe wijziging statuten) 

 In de nieuwe statuten die binnenkort in het Belgisch Staatsblad zullen worden 
gepubliceerd zullen leden van het supportersorgaan Malinwa vzw die een bezoldigde 
functie hebben binnen de NV Yellow-Red KV Mechelen geen stemrecht meer hebben 
binnen de raad van bestuur van het supportersorgaan. 

 Uiteraard zijn deze mensen en (dat dient benadrukt te worden) die we enorm hard nodig 
hebben en zich zeer hard inzetten voor ons orgaan en onze club, nog steeds welkom op 
de raad van bestuur van het supportersorgaan.  

5. Stand van zaken G&R 

 Rond 6 december verschijnt de nieuwe oplage van “Geel&Rood”. 
 Er zijn momenteel +/- 500 abonnementen voor het magazine verkocht. 

6. Stand van zaken subsidieaanvragen 
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 Op het moment van de vergadering was er nog geen nieuws m.b.t. onze aanvraag bij de 
Vlaamse overheid. 

 Ook wat betreft onze aanvraag bij de nationale loterij was er geen nieuws te melden. 

Update: Wat betreft onze aanvraag bij de Vlaamse overheid, ons dossier is ter goedkeuring 
doorgestuurd naar het kabinet van Jan Jambon. 

7. Rondvraag 

 Glenn wist te melden dat we een nieuwe facility manager hebben. 
 Marleen kondigt aan dat er een nieuwe actie is samen met het Rode Kruis Vlaanderen om 

mensen aan te moedigen bloed en plasma te doneren. Dit keer niet in ons stadion maar 
op de hoofdzetel van het Rode Kruis Vlaanderen in de Motstraat in Mechelen. 

 Verder zal er ook een actie gelanceerd worden om speelgoed in te zamelen voor kansarme 
kinderen in het Mechelse. 

 

Einde vergadering: 22:10 

 

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, … 


