
 

 

 

 

 

 

KERSTBOODSCHAP     

BESTUUR KAV DENDERMONDE 
 

Beste lezers, het hoeft geen betoog dat 2021 voor onze club geen al te vreugdevol 

jaar is geweest. Door de infrastructuurproblematiek, de afgesprongen fusieplannen 

en de sportieve terugval is er heel wat onzekerheid gerezen over de club wat vaak 

geleid heeft tot foute, soms uit de lucht gegrepen, informatie in de media. KAVD wil u 

in dit jaareinde een stand van zaken meegeven. 

Sportief 

KAVD staat momenteel op de laatste plaats in het klassement van 1ste provinciale met 

slechts 6 punten. De vraag of wij ons sportief nog kunnen redden wordt dan ook 

terecht gesteld. Laat ons vooreerst niet vergeten hoe de ploeg is tot stand gekomen. 

Door het afspringen van de fusieplannen op 4 april 2021  diende KAVD een volledig 

nieuwe technische staf en team samen te stellen. Hieraan beginnen,  op een moment 

waar andere clubs reeds klaar zijn met hun huiswerk en alle spelers onder dak zijn, 

was echt geen sinecure. Ondanks alles heeft de club enkele sterke individuele spelers 

aangetrokken. Er stond echter  geen ploeg op het veld. Het is dan ook niet zo onlogisch 

dat KAVD in de heenronde al meerdere zware nederlagen heeft geleden, ondanks vele 

wedstrijden waar het kwaliteitsverschil met andere teams niet zo groot was én waaruit 

wij zeker  5  tot 6 punten meer verdienden. De laatste weken gaat het evenwel beter 

met het team van T1 Adèle Van Elsuwege. Onze technische staf en de spelers bleven 

keihard verder werken en na de vele blessures konden we stilaan ons sterkste team 

in stelling brengen. Dat alles begint eindelijk te lonen met een oververdiende eerste 

overwinning op speeldag 14 tegen Latem  en een gelijkspel tegen de buren van SK 

Grembergen op speeldag 15. De beloften – laten wij hen zeker niet vergeten -,  hebben 

daarbij  in de maanden november-december een reeks neergezet van 15 punten op 

18 onder trainer Nick Riguel. Het is dus niet allemaal kommer en kwel. 

Met  nog 13 wedstrijden te gaan en  nog 39 punten te verdienen is  alles  mathematisch 

nog mogelijk,  zo luidt het spreekwoord. Maar we hebben alles niet meer in eigen 

handen.  Een aantal Oost-Vlaamse ploegen in de derde amateurafdeling moeten 



eveneens vrezen voor degradatie naar 1ste provinciale en dit kan gevolgen hebben 

voor KAV Dendermonde. 

Het sportieve verval – mede door de financiële beperkingen - is des te jammer omdat 

er de laatste 10 jaar enorm hard gewerkt is aan het wegwerken van de rampzalige 

financiële erfenis van onze voorgangers uit een ver verleden. We kunnen stellen dat 

KAV Dendermonde eindelijk financieel terug gezond is en zou kunnen gaan voor een 

nieuwe start, ook mét jeugdwerking. 

 

Toekomst 

Deze periode van het jaar is niet alleen om elkaar gelukwensen uit te wisselen voor 

het nieuwe jaar.  Het is ook het  moment  om te  beginnen  met de opbouw van de 

ploeg voor volgend seizoen. Dit zal in uiterst moeilijke omstandigheden  verlopen, 

omdat KAV Dendermonde op dit ogenblik  geen zekerheid heeft nopens haar 

huisvesting voor het  komend seizoen. De Stad  zet zijn procedure voort in de bouw 

van een sporthal op de site van het Ros Beiaardstadion en het Autonoom 

Gemeentebedrijf ( AGB ) blijft vastberaden om een kunstveld te laten aanleggen voor 

een hockeyclub op de plaats van ons huidig B-terrein. Voor beide terreinen heeft het 

stadsbestuur ons een opzeg verstuurt.  De club wordt weggejaagd uit het Ros 

Beiaardstadion per 30 juni 2022 en uit het B complex zelfs al op 31 december 2021 ! 

zoals intussen is geweten, zonder énig alternatief.  Omdat de club niet akkoord was 

met deze handelwijze – wat had men nu verwacht – heeft de stad en het AGB daarvoor 

zelfs  KAV Dendermonde gedagvaard voor de Vrederechter kanton Dendermonde 

waar deze zaak wordt gepleit in februari 2022. Dat alles is te gek voor woorden. 

KAV Dendermonde stelt alles in het werk voor het behoud van haar Ros 

Beiaardstadion en haar B-complex. Meerdere akties zijn door de club al ondernomen. 

Een petitieaktie in april 2021 onder de titel “Red het Ros Beiaardstadion”,  die op  zeer 

korte tijd liefst 1700 handtekeningen heeft verzameld, een persoffensief, een klacht 

bij de Provinciegouverneur tegen de Stad Dendermonde en het AGB wegens 

onbehoorlijk bestuur, het reeds gevoerde en nog te komen verweer in de genoemde 

procedure bij de Vrederechter inclusief een tegeneis voor schadevergoeding voor alle 

onzekerheid en imagoschade die de Stad en het AGB de club hebben berokkend. (de 

duur van deze procedure  maakt dat de voornoemde datum van 31 december 2021 in 

het verlaten van het B-terrein vooralsnog niet moet worden nagekomen).  

KAV Dendermonde,  een club van meer dan 100 jaar oud en wiens Ros Beiaardstadion 

is opgenomen  in  twee recente naslagwerken over de mooiste nostalgische stadions 

van België,    verdient veel meer dan zomaar naar de slachtbank te worden geleid. 

Door het bestuur,  trainers,  staf, spelers  en medewerkers wordt hoe dan ook keihard 

gewerkt voor het verder bestaan van  KAV Dendermonde. Dat zijn wij met z’n aan deze 

bijzondere club verplicht. Het magisch stamnummer 57 en de  unieke  paars blauwe 



kleuren mogen niet verloren gaan ! Uw volgehouden steun als supporter en sponsor 

van KAV Dendermonde is voor al deze noeste werkers minstens een stimulans om zich 

te blijven inzetten voor KAV Dendermonde. 

Samen moet dat lukken. 

Ondertussen houdt het Bestuur van KAV Dendermonde eraan om trainers, staf,  

spelers, supporters , sponsors en iedereen die het goed meent met KAV Dendermonde  

te danken voor hun geleverde steun en een Zalige Kerst en Gelukkig Nieuwjaar toe te 

wensen. 

 

 

 

 

Dendermonde,  24 december 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


