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

DONDERDAG 25 MAART 2021 YRKV MECHELEN 

De RVB gaat online door via Microsoft Teams 

Aanwezigen: Hans De Decker, Stefaan Leroux, Sven Mommaerts, Jeroen Maris, Jempy Vanderhoeven, 
Kurt Van der Vekens, Witse Van Dessel, Gert Van Dyck, Marleen Van Gucht, Wim Verbelen, Tim 
Willockx, Evert Winkelmans, Geert Wouters 

Verontschuldigd: Gerd De Rooster, Guido Gonnissen, Glenn Marien, Gerd Schaepherders, Dirk Van Roy 

Aanvang: om 20u 

AGENDA 
1. Goedkeuring verslag van 28 januari 2021 
2. Bespreking situatie club 
3. Bespreking (resultaten) participatieplatform 
4. SLO opleiding 
5. Oprichting Malinwa-museum/archief 
6. Financiële situatie vzw 
7. Stand van zaken G&R 
8. Rondvraag 

 
 

1. Goedkeuring vorige verslag van donderdag 28 januari 2021 

 
 Automatisch goedgekeurd, geen opmerkingen ontvangen 
 Uitzonderlijk is er geen verslag van de maand februari, aangezien er 2 plaatsvervangende 

vergaderingen hebben plaatsgevonden m.b.t. de oprichting van de nieuwe 
supporterscoöperatieve 

 De vergadering op 25 februari was een infovergadering met Peter Bosmans van Febecoop 
 Op de interne vergadering van het SO op woensdag 10 maart heeft het orgaan zijn voorkeur 

uitgesproken voor de oprichting van een supporterscoöperatieve die gescheiden van het SO 
wordt opgericht 

 Verdere info over deze coöperatieve zal volgen nadat er een gesprek is geweest met de NV 
over de oprichting van deze coöperatieve 

 
2. Bespreking situatie club 
 De onderhandelingen met Dieter Penninckx zijn nog altijd lopende 

 
3. Bespreking (resultaten) participatieplatform 
 Er zullen extra personen ons komen helpen bij het bevragen van de supporters, zij hebben 

ervaring met het opstellen van zo een vragen vanuit hun vakgebied en willen ons daarbij 
helpen 
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4. SLO opleiding 

 Hans en Wim zijn naar een conferentie geweest om de SLO-werking binnen het Belgisch 
voetbal te bespreken 

 Hieruit is besloten dat de functie van een SLO-medewerker nog onvoldoende duidelijk zijn, en 
dat veel clubs er ook een andere invulling aan geven 

 Het is de bedoeling om een concrete uniforme functie-invulling voor een SLO-medewerker uit 
te werken, deze taken moet elke SLO-medewerker in elke club uitvoeren 

5. Oprichting Malinwa-museum/ archief 

 Bertrand Peeters is momenteel hard bezig met de voorbereiding van het nieuwe op te richten 
museum, er is ook een externe partner die mee zal helpen bij het oprichten van het museum 

6. Financiële situatie vzw 

 De overeenkomst tussen het orgaan en de club om het orgaan marktconform te vergoeden 
voor de diensten die ze levert voor de club, moet ondertekend worden. 

 Dit stelt ons in staat om onze leningen terug te betalen 

7. Stand van zaken G&R 

 De volgende versie gaat waarschijnlijk gelanceerd worden bij de start van de play-offs 
 

8. Rondvraag  
 

 

 

 

Einde: 22u45 

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, … 


