Persbericht D-MON Hockey - 18 december 2021

Droom van eigen hockey-frisbeeveld in Grembergen komt uit:
Sport Vlaanderen kent subsidie toe van 174.290 euro!
‘De aanleg van een eigen veld, waarmee elke sporter die dat wil, de zuurstof krijgt om te sporten’.
D-MON Hockey staat volledig klaar om deze ambitie te realiseren. De subsidie van 174.290 euro,
net bevestigd door Sport Vlaanderen, vormt het sluitstuk van de financiering.
Eerder dit jaar haalde de hockeyclub al succesvol financiering en subsidies op bij zijn leden, Fintro-bank
en stad Dendermonde. Het laatste onderdeel van de financiering betrof de subsidie voor bovenlokale
sportinfrastructuur, aangevraagd bij Sport Vlaanderen. Dat ook zij voluit geloven in het project van DMON Hockey en een subsidie van dat formaat toekennen, bevestigt de kracht van het dossier.
 Context
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 aan te sluiten 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 met vrije capaciteit. 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.
 De financiering is rond!
D-MON Hockey zal instaan voor de bouw van het eerste gecombineerde hockey-frisbeeveld in
Vlaanderen. De investering bedraagt ongeveer 700.000 EUR. Een heel bedrag, maar de club is erin
geslaagd dit bij elkaar te krijgen dankzij:
 Steun van de leden: aan de hand van win-winleningen en achtergestelde leningen werd een
duizelingwekkend bedrag van 280.000 EUR opgehaald.
 Stad Dendermonde: door de toekenning van een infrastructuursubsidie van 200.000 EUR
onderschrijft de stad haar geloof in het project.
 Fintro-bank: banklening is toegezegd voor een maximum van 150.000 EUR.
 En nu … Sport Vlaanderen: de laatste stap in de financiering betrof de aanvraag van een
subsidie voor de aanleg van bovenlokale sportinfrastructuur bij Sport Vlaanderen. Daartoe
diende de club eind september 2021 een aanvraag in. Sport Vlaanderen kende het project een
hoge score toe en de Vlaamse regering beloont de club met een bedrag van 174.290 euro.
 Next steps
in afwachting van de toekenning van de subsidie ging het bouwteam van de club verder aan de slag.
Alles is in gereedheid gebracht om de aanleg van het veld en de verlichting te kunnen starten in maart
2022. De finale plannen en het contract met de aannemer liggen klaar om getekend te worden, zodra
stad Dendermonde definitief het recht van opstal aan de club toekent. Op die manier is het veld klaar
tegen de start van het nieuwe seizoen in september 2022. En dat is goed nieuws voor de kinderen op
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de wachtlijst, die dan eindelijk kunnen starten! Doordat D-MON Hockey de sportsite in Sint-Gillis verlaat,
komt daar ruimte vrij voor de andere clubs die eveneens kampen met een wachtlijst door het gebrek aan
infrastructuur. Een mooie toekomst voor het hele Dendermondse sportlandschap!

D-MON Hockey wil alle leden en partners bedanken voor hun enorme vertrouwen in de
club en hun daadkracht om bij te dragen aan deze fantastische sportieve realisatie.
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