Persbericht D-MON Hockey

Uniek hockey-frisbeeterrein in Grembergen klaar in 2022? Kracht van
ledenfinanciering en subsidie stad Dendermonde sterken geloof in goede afloop
Een duizelingwekkend bedrag van maar liefst 280.000 EUR kon D-MON Hockey ophalen bij zijn leden, onder
de vorm van een win-winlening en achtergestelde lening. Deze blijk van vertrouwen in combinatie met de
subsidie van 200.000 EUR van de stad Dendermonde doen hoopvol uitkijken naar de realisatie van een eigen
hockey-frisbee terrein in 2022.
D-MON Hockey werd opgericht in 2017 en telt vandaag maar liefst 220 leden. Door een tekort aan geschikte
infrastructuur in Dendermonde zag de club zich al in 2019 verplicht geïnteresseerde spelers op de wachtlijst te
plaatsen. De druk wordt nu steeds groter om extra leden te kunnen laten kennismaken met deze fantastische
sport. Ook frisbeeclub DUC’s werd in 2017 opgericht. Een tekort aan adequate infrastructuur verhindert deze club
momenteel om een jeugdwerking uit te bouwen.
Om meer sporters de kans te geven lid te worden gingen de clubs samen op zoek naar een geschikte locatie. Die
werd gevonden aan de Oud Kerkhofstraat in Grembergen, een van de laatste stukjes recreatiegebied in de buurt
van het centrum van Dendermonde. Stad Dendermonde maakte op 20 maart 2021 bekend dat D-MON Hockey
en frisbeeclub DUC’s de kans krijgen om daar hun werking uit te bouwen. Het op vandaag sterk onderbenutte
terrein (slechts gebruikt voor een totaal van 4 uur training per week) zal zo opnieuw heel wat sporters gelukkig
maken.
Financiering: samen sterk!
D-MON Hockey zal instaan voor de bouw van het eerste gecombineerde hockey-frisbeeveld in Vlaanderen. De
investering bedraagt ongeveer 700.000 EUR. Voor de financiering daarvan organiseerde de hockeyclub op 28
augustus 2021 een infosessie, met de vraag om steun van de leden aan de hand van win-winleningen of
achtergestelde leningen. Doelstelling was een bedrag van 200.000 EUR op te halen. Bij de deadline op 12
september kon het totaalplaatje overschouwd worden: met een bedrag van 280.000 EUR op de teller tonen de
leden hun enorme vertrouwen in de club en hun daadkracht om bij te dragen aan deze fantastische sportieve
realisatie.
In juni 2021 diende de club ook een aanvraag in voor infrastructuursubsidies bij de stad Dendermonde, in het
kader van het subsidiereglement voor grote infrastructuurprojecten van verenigingen dat werd gelanceerd in
2020. De stad Dendermonde kende de club op 20 september 2021 een subsidie toe van 200.000 EUR.
De raad van bestuur en het bouwteam van de club zijn haar leden en het stadsbestuur enorm dankbaar voor deze
blijk van vertrouwen en gaan verder op de ingeslagen weg: de uitbouw van een gezellige familieclub waar
iedereen terecht kan.
Next steps
De volgende en laatste stap is de aanvraag van een subsidie bij Sport Vlaanderen op 30 september. Indien deze
laatste stap succesvol is, zal de aanleg van het veld starten in maart 2022 zodat het veld klaar is voor het nieuwe
seizoen in september 2022!
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