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Persbericht D-MON Hockey 

0plossing voor het B-terrein binnen handbereik! 
Hockeyspelers tonen hoe dichtbij de realisatie van hun eigen veld is… 
 
D-MON Hockey is volledig klaar om te starten met de aanleg van het nieuwe hockey-frisbeeveld op 
het B-terrein in Grembergen: de club is erin geslaagd om (1) een geschikte locatie te vinden, (2) de 
nodige financiering op te halen bij leden, stad en Sport Vlaanderen alsook een banklening aan te gaan 
met Fintro-bank en (3) het bouwdossier volledig voor te bereiden. Ruim 250 spelers staan te popelen 
om op hun nieuwe terrein te starten, voorzien voor september dit jaar! Deze timing dreigt helaas in 
het gedrang te komen. Huidig gebruiker van het B-terrein KAVD weigert namelijk de opzegtermijn (31 
december 2021) te respecteren voor de vier uur training (!) die de club er wekelijks organiseert. Meer 
nog: ook de voorgestelde oplossing om deze vier uur training op het naastgelegen veld te 
organiseren, wordt door de club niet aanvaard.  
 
In een notendop: 
 

(1) Locatie: In juni 2020 maken KAVD en KV Sint-Gillis bekend te fusioneren met het oog op 1 club vanaf 
seizoen 2021, waarbij ze aangeven het terrein in Grembergen te willen verlaten. In opvolging van dat 
nieuws maakt Stad Dendermonde in maart 2021 bekend dat D-MON Hockey en frisbeeclub DUC’s 
de kans krijgen om op het vrijgekomen B-terrein in de Oud Kerkhofstraat in Grembergen hun werking 
uit te bouwen. Deze verhuis geeft ook de andere clubs die trainen in Sint-Gillis meer ademruimte: zo 
kan ook voetbalclub Jong Sint-Gillis de kinderen die op zijn wachtlijst staan aan het spelen krijgen. 

(2) Financiering:  
a. Steun van de leden: bijna 80 gezinnen uit Dendermonde brengen 280.000 EUR samen 
b. Sport Vlaanderen en Stad Dendermonde geven samen in totaal een infrastructuursubsidie 

van 375.000 EUR  
c. Fintro-bank: banklening voor een maximum van 150.000 EUR 

(3) Bouwdossier: Alles werd in gereedheid gebracht om de aanleg van het veld 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 D-MON Hockey toekent. Op die 
manier is het veld klaar tegen de start van het nieuwe seizoen in september 2022.  

 
Donkere wolken 
 
Het bestaande voetbalveld aan de Oud Kerkhofstraat in Grembergen waarop D-MON Hockey zijn 
gecombineerd hockey-frisbeeveld wenst aan te leggen, is eigendom van stad Dendermonde. Voetbalclub 
KAVD gebruikt dit B-terrein op vandaag slechts vier uur per week voor de training van twee ploegen. De club 
beschikt over geen enkele getekende overeenkomst met de stad waaruit een langdurig recht van gebruik op 
dit terrein blijkt. Toch weigert de club de opzeg die de stad al deed in het voorjaar van 2021. KAVD kreeg 
eerder ongelijk bij een procedure die ze zelf hadden aangespannen tegen de stad bij de provincie (HLN 17 
januari 2021). Als tussenoplossing kreeg KAVD het voorstel om deze vier uur training op het 
naastgelegen C-terrein te trainen. Ook op dit voorstel wenst de club niet in te gaan. Meer nog: de club wijst 
elke dialoog hierover met de stad en andere clubs van de hand, en verkiest de gesprekken verder te 
zetten in de rechtbank. Zolang deze juridische procedure loopt, kan D-MON Hockey niet genieten van het 
recht van opstal noch de bouw van het terrein starten. De impact hiervan is groot. 
 
 De timing om het nieuwe terrein op te leveren in september 2022 komt in het gedrang.  
 De wachtlijsten bij jonge gemotiveerde spelers blijven daardoor ook volgend schooljaar 2022-2023 

aanhouden, niet alleen bij D-MON Hockey maar ook bij andere bloeiende sportclubs.  
 De huidige leden van D-MON Hockey krijgen onvoldoende trainingsuren in vergelijking met andere 

clubs. 
 De spelers van D-MON Hockey moeten hun thuiswedstrijden nog steeds in Buggenhout spelen, 

op een kunstgrasveld dat niet geschikt is voor hockey. D-MON Hockey betaalt hiervoor extra huur. 
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 Financieel zijn de gevolgen enorm impactvol: op een jaar tijd zijn de prijzen voor de aanleg van het 
terrein al met ruim 10 % gestegen. Nog langer wachten zet de financiering onnodig onder druk. 

 
D-MON blijft de hand reiken 
Dendermonde kent een acuut tekort aan sportinfrastructuur met wachtlijsten in verschillende clubs tot gevolg. 
Rationeel gebruik van de aanwezige structuur is van het grootste belang, zodat jong en oud hun sportambities 
kunnen realiseren. D-MON Hockey blijft dan ook de hand reiken naar KAVD om samen een werkbare 
oplossing uit te werken voor de vier uur training op het B-terrein.  
 
 
Meer info: info@dmon.be of 0478 99 53 11 


