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SUPPORTERSORGAAN MALINWA VZW                                                                  
Kleine Nieuwedijkstraat 53             2800 Mechelen 
441.193.612 
 

NOTULEN VERGADERING RAAD VAN BESTUUR SUPPORTERSORGAAN VZW 

DONDERDAG 29 APRIL 2021 

De RVB gaat online door via Microsoft Teams 

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

Verontschuldigd: Guido Gonnissen 

Aanvang: om 20u 

AGENDA 
1. Goedkeuring verslag van 25 maart 2021 
2. Archief-museum: toelichting over het nieuwe museum door Bertrand Peeters 
3. Retour vlaggen supporters (organisatie) 
4. G&R  
5. Supportersparticipatieplatform : wie gaat dit platform trekken? 
6. Nieuws cellen 
7. Financiële situatie supportersorgaan 
8. Stand van zaken mogelijke oprichting supporterscoöperatieve 
9. Stand van zaken club 
10. Rondvraag 

 
 

1. Goedkeuring verslag van 25 maart 2021 
 
 Geen opmerkingen ontvangen, automatisch goedgekeurd. 
 
 

2. Archief-museum: toelichting over het nieuwe museum door Bertrand Peeters 
 
 Momenteel wordt er gekeken om een nieuw Malinwa-museum op te richten 
 Bertrand Peeters van het Malinwa-archief is hierover toelichting komen geven over de 

huidige stand van zaken 
 Momenteel wordt de piste bekeken om samen met o.a. de scenograaf die het nieuwe 

speelgoedmuseum in Mechelen alsook een groot deel van het Hof Van Buysleden gaat en 
heeft helpen oprichten in zee te gaan. 

 De doelgroep van het museum is vooral gericht op supporters en businessmensen 
 Het doel moet zijn om echt een uniek museum te hebben, dat anders is dan alle andere 

voetbalmusea en dat mensen direct boeit, dit vereist een professionele aanpak 
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 Het museum zal in 3 delen worden opgedeeld. 
 Momenteel is er een financieel voorstel dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd. 
 De kostprijs in dit voorstel zou rond de € 100.000,00 liggen 
 Aangezien er veel waardevolle maar vooral ook oude spullen tussen zitten, zijn er speciale 

kasten nodig om dit erfgoed op de correcte wijze te kunnen bewaren. 
 Het orgaan is het idee van het museum zeer genegen 
 Het orgaan heeft wel vragen bij de kostprijs, helemaal alleen kan het orgaan deze som op 

dit moment niet dragen aangezien ze nog heel wat leningen heeft af te betalen en Corona 
een impact heeft gehad op de inkomsten van het orgaan 

 Mogelijke voorstellen die werden gedaan om het kostenplaatje enigszins beheersbaar te 
houden zijn: 
- Eventueel contact opnemen met scholen om studenten in een kunst of technische 

richting mee te laten helpen als onderdeel van hun eindwerk 
- Kijken of het orgaan in aanmerking komt voor subsidies m.b.t. het oprichten van dit 

museum 
 Voorlopig staat de oprichting van het museum even “on-hold” omwille van de kostprijs, 

en zal er naar mogelijke alternatieve financieringspistes worden gezocht 
 

3. Retour vlaggen supporters (organisatie) 
 

 De vlaggen van de supporters die deze in het begin van het seizoen aan het orgaan in 
bruikleen hebben gegeven moeten worden terugbezorgd, deze supporters die hun 
vlaggen hebben bezorgd zullen worden gecontacteerd na de play-offs 
 

4. G&R 
 
a) Online promo campagne G&R 

 
 In de abo-campagne van de club zal ook een vermelding voor G&R worden gemaakt, een 

vinkje dat de supporters online kunnen aanklikken bij de aankoop van hun abonnement 
van de club, er zal ook een brief worden meegegeven bij het afhalen van de 
abonnementen 

 Bij de volgende editie zal er een brief zitten met de optie om het abonnement op G&R te 
verlengen 

 Tevens is er ook beslist een oudere editie van G&R in pdf ter beschikking te stellen, zodat 
supporters kunnen zien wat het magazine inhoudt  

 Volgend seizoen zullen er spelerskaarten met handtekeningen van de betreffende spelers 
worden bijgevoegd bij G&R 

 De vraag wordt gesteld of we in de G&R 1 of 2 pagina’s toch kunnen vrijhouden voor 
reclame. 

 Momenteel is beslist dit voorlopig niet te doen, als er mensen toch zouden geïnteresseerd 
zijn en hiervoor zich aanbieden, doen we dit misschien toch. 
 

b) G&R Stavaza 
 
 De volgende G&R zal binnen 2 weken worden geleverd (week van 10 mei) 
 Er zijn 800 exemplaren besteld bij de drukker 
 We hebben vandaag 570 abonnementen 
 Waarvan 225 voor leden en 345 voor niet leden van het supportersorgaan 
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5. Supportersparticipatieplatform : wie gaat dit platform trekken? 

 Supporters Tangy Legrand en Steven De Hertogh willen ons helpen met het bevragen van 
de supporters via het supportersparticipatieplatform. 

 Steven De Hertogh heeft hier ervaring mee vanuit zijn professionele werkzaamheden 
 Momenteel zijn er 3 bevragingen gebeurd via het platform, dat is te weinig om supporters 

bewust te maken van het platform, en om hun stem te horen in bepaalde topics 
 Bedoeling is om minstens om de 6 weken een vraag te lanceren via het platform 
 Tijdens de vergadering werd geopperd om bij de eerst volgende bevraging eens te peilen 

naar wat het standpunt is van de supporters m.b.t. het mogelijke nieuwe museum en aan 
wat een nieuwe teammanager op KV moet voldoen 

6. Nieuws cellen 

a) Kidsclub 

 Niet besproken 

b) SLO werking 

 Er is een charter voorgelegd aan de sfeergroepen, bedoeling is om goede afspraken te 
maken tussen zowel de sfeergroepen, orgaan als club 

 Hierin staat o.a. beschreven hoe ze een corteo, tifo,… kunnen aanvragen 

c) Communicatie 

 “Wie is wie” op de site moet nog in orde worden gemaakt, momenteel is er maar een 
beperkte respons van de leden van het orgaan om een bio op te maken. Er wordt 
aangedrongen om dit zo snel mogelijk in orde te maken!  

7. Financiële situatie supportersorgaan 
 

a) Hoe staan we er voor? 
 Lidgeld zou binnenkort binnenkomen, het orgaan hoopt om net als vorig jaar tussen de 

2000 à 3000 leden te hebben die ons vervoegen 
b) Wat is de prognose mid long term? 
 Er dient deze zomer een schijf van te worden afgelost m.b.t. aankoop van aandelen in de 

NV Yellow-Red KV Mechelen 
c) Resultaat verkoop sokken 
 Zie Excel 
 De resterende sokken die we hebben gaan we verkopen via de shop 

d) Document club financiële afspraken 
 Om het mede mogelijk te maken dat het orgaan haar lening kan aflossen is er een akkoord 

om vanaf nu de diensten die het orgaan aan de club levert en in het verleden volledig gratis 
deed marktconform te gaan vergoeden 

 Dit gebeurd ook bij de andere profclubs , daarmee dat het orgaan met de club een 
overeenkomst heeft opgemaakt voor 7 jaar m.b.t. de vergoeding van deze beschreven 
diensten 

 Diensten waar het o.a. over gaat zijn de SLO-werking, extra diensten zoals het aanbrengen 
van COVID-coaches, organisatie en ticketing uitwedstrijden, ombudsdienst,…  
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8. Stand van zaken mogelijke oprichting supporterscoöperatieve  
 
 Momenteel wordt er door de werkgroep gewerkt aan een voorstel voor de statuten van 

de mogelijk nieuwe supporterscoöperatieve 
 Bedoeling is dit binnen 2 weken af te hebben en daarna met het supportersorgaan en 

daarna de club te gaan samenzitten en zaken op mekaar te gaan afstemmen 
 Hierna zouden supporters kunnen worden bevraagd en indien zij akkoord zijn en 

eventuele feedback hebben kunnen geven kan de coöperatieve (na eventuele 
aanpassingen) worden opgericht 

 Het is van groot belang dat de supporters en supportersclubs achter dit project staan, het 
is tenslotte voor hen dat deze coöperatieve zou worden opgericht 
 

9. Stand van zaken club 
 

a) Stavaza Dieter 
 Onderhandelingen zouden beter verlopen 
 Verder wordt verwezen naar de communicatie van de club m.b.t. aanstelling van de 4 

nieuwe bestuurders in de Raad van Bestuur van de NV Yellow-Red KV Mechelen 
b) Abo Campagne 
 De campagne van de club gaat vanaf 1 mei van start 

c) Sportief 
N.v.t. 

10. Rondvraag 

 Er is tevens beslist dat net zoals vorig jaar de leden van het supportersorgaan hun 
abonnement zelf betalen om de club te steunen 

 

 

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, … 


