
 
 

 
 

 

 
Jan Tas, Kris Verberckmoes en Patrick Arbyn van KAVD Dendermonde halen uit naar KV Sint-Gillis. “Die club 
blaast de fusieplannen op”, klinkt het. © Geert De Rycke 
 

Kink in de kabel voor fusie tussen 

voetbalclubs KAVD en KV Sint-Gillis 

DENDERMONDE“De fusie is opgeblazen”, klinkt het bij KAVD Dendermonde. “Geen afstel, maar 

een jaar uitstel”, heet het bij KV Sint-Gillis. Eén ding maakt het duidelijk: de twee clubs zitten niet 

meer op dezelfde golflengte om een fusie tussen beide te bekomen. Nochtans hadden ze een jaar 

geleden de principebeslissing bekend gemaakt om de krachten te bundelen. Nu blijkt het water 

toch te diep. 

Nele Dooms 06-04-21, 11:04 Laatste update: 06-04-21, 12:57 

“De krachten bundelen om sterker te staan en de toekomst te verzekeren”. Zo kondigden KAVD 

Dendermonde en KV Sint-Gillis in juni 2020 hun plannen voor een fusie aan. Beide clubs beleven 

geen makkelijke tijden, vooral omdat hun jeugdwerking het laat afweten. KAVD heeft er geen meer, 

bij KV slinkt het aantal jeugdspelers al een aantal jaar. “Het is een kwestie van gezond verstand 

https://www.hln.be/dendermonde/kink-in-de-kabel-voor-fusie-tussen-voetbalclubs-kavd-en-kv-sint-gillis~ab1d5fbf/201212712/
https://www.hln.be/dendermonde/kink-in-de-kabel-voor-fusie-tussen-voetbalclubs-kavd-en-kv-sint-gillis~ab1d5fbf/201212712/
https://www.hln.be/dendermonde/kink-in-de-kabel-voor-fusie-tussen-voetbalclubs-kavd-en-kv-sint-gillis~ab1d5fbf/201212712/
https://www.hln.be/dendermonde/voetbalclub-kavd-en-kv-sint-gillis-slaan-handen-in-elkaar-voor-fusie-samen-sterker-staan-om-toekomst-aan-te-kunnen~a2076e77/
https://www.hln.be/dendermonde/kink-in-de-kabel-voor-fusie-tussen-voetbalclubs-kavd-en-kv-sint-gillis~ab1d5fbf/201212712/


gebruiken. De koudwatervrees is overwonnen en we gaan voluit voor een fusie”, klonk het een jaar 

geleden. 

Afspraken niet gevolgd 

Een intentieverklaring werd ondertekend en tegen het seizoen 2021-2022 moest een eengemaakte 

club een feit zijn. Dat zal echter toch niet gebeuren, zo blijkt nu. KAVD Dendermonde stuurde 

zopas het bericht de wereld in met als titel ‘KV Sint-Gillis blaast de fusie op’. “Gesprekken tussen 

beide clubs zijn de voorbije maanden altijd in een goede en constructieve sfeer verlopen, maar KV 

Sint-Gillis liet weten de fusie niet langer te willen”, zegt voorzitter Kris Verberckmoes. “De club 

houdt zich volgens ons ook niet aan gemaakte afspraken. We hebben geprobeerd maximaal 

tegemoet te komen aan de wens voor een fusie en we betreuren de huidige gang van zaken.” 

Pijnpunten 

Bij KV Sint-Gillis klinkt het genuanceerder. “Het is niet onze bedoeling om de fusie op te blazen”, 

benadrukt voorzitter Frank Hofman. “Over heel wat zaken hadden we al degelijke akkoorden, maar 

er bleven enkele pijnpunten waar we nog niet uitgeraakt zijn. Daarom lijkt ons de tijd nog niet rijp 

om de fusie nu al te beklinken tegen komend seizoen. De omstandigheden zijn niet gunstig genoeg 

daarvoor en daarom stelden we voor een jaar uit te stellen. Maar dat is geen afstel. We blijven 

bereid tot verdere gesprekken. Het blijft een droom om ooit te komen tot één grote Dendermondse 

voetbalclub in plaats van de versnippering die er nu is. We kunnen dat alleen niet forceren. Dan 

krijg je een fusie waarbij niet iedereen gelukkig is.” 

 

 
In juni 2020 kondigden de bestuursleden van KAVD Dendermonde en KV Sint-Gillis nog broederlijk naast elkaar de 
fusie aan. Nu blijkt het water toch te diep. © Geert De Rycke 
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Dat de fusie er niet komt, kan zware gevolgen hebben voor KAVD Dendermonde. Het is immers 

op basis van de fusieplannen en bijhorende verhuis naar de sportcampus in Sint-Gillis dat het 

Dendermondse schepencollege recent besliste om het A-terrein van de club, tussen Grootzand en 

Bakkerstraat, te gebruiken om er een nieuwe sporthal voor Grembergen op te bouwen. KAVD zou 

daarmee op straat komen te staan en reageerde daar eerder al furieus op. Nu de fusie met KV 

Sint-Gillis niet rond komt, valt ook het alternatief van eventueel op die terreinen tussentijds 

onderdak te vinden in het water. “We willen echter niet bij de pakken blijven zitten en beraden ons 

over volgende acties om de toekomst van de Dendermondse voetbalclub te verzekeren”, zegt 

Verberckmoes. 

Beste oplossing 

Schepen van Sport Lien Verwaeren (CD&V) hoopt dat KAVD en KV Sint-Gillis toch met elkaar 

blijven spreken. “Omdat een fusie voor beide clubs echt de beste oplossing zou zijn voor de lange 

termijn”, zegt ze. “Het kan het Dendermondse voetbal een nieuw elan geven. In tussentijd kan 

KAVD Dendermonde het komende seizoen wel nog aan het Grootzand terecht, want we beginnen 

dan nog niet te bouwen aan de nieuwe sporthal. De stad heeft trouwens een getekende 

overeenkomst met beide clubs dat ze het stadion op het Grootzand zouden verlaten na het 

volgende seizoen. Nu de fusie is afgesprongen, is niet duidelijk wat die overeenkomst nu nog 

inhoudt. We willen KAVD alleszins niet zomaar op straat zetten natuurlijk. We zullen opnieuw in 

overleg gaan met deze club.”  
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