
Geachte burgemeester,
Beste schepenen en gemeenteraadsleden,
Beste leden van de perskring,
Beste aanwezigen,

Ik wil jullie uiteraard eerst en vooral bedanken voor deze persprijs en wil de
prijs graag opdragen aan een aantal mensen: ons gemotiveerd
trainerskorps, onze trouwe ploeg vrijwilligers en ons gedreven en
hardwerkend bestuur. Deze prijs is een mooie bekroning voor het vele werk
dat zij de voorbije 5 jaren hebben neergezet.

Toen we vijf jaar geleden met een aantal mensen Jong Sint-Gillis boven de
doopvont hielden, had niemand durven dromen dat onze club zo’n
succesverhaal zou worden. Onze sportieve en extrasportieve visie bleken
echter een schot in de roos.

Met ruim 350 jeugdspelers zijn we in sneltreinvaart uitgegroeid tot één van
de grootste voetbalclubs in de provincie. Intussen bieden we ook provinciaal
voetbal en stellen we vast dat onze toppers ook op sportief vlak bij de top in
Oost-Vlaanderen behoren.

Tijdens het Hemelvaartweekend - vanzelfsprekend niet op zondag 29 mei -
zetten we Dendermonde nog meer op de voetbalkaart met onze eerste editie
van de Ros Beiaardcup, een voetbaltornooi met meer dan 130 deelnemende
teams.

Toch wil ik hier niet alleen een hoera-verhaal ophangen. De problemen
waarmee onze club wordt geconfronteerd zijn de meesten onder jullie
wellicht niet helemaal onbekend.

Onze club kampt met een nijpend tekort aan terreinen. We spelen en trainen
op het sportcomplex in Sint-Gillis, waar we een kunstgrasterrein en een
grasveld delen met de rugbyclub, D-Mon Hockey en AC Denderland. De puzzel



om in het beperkt aantal uren dat we daar ter beschikking hebben 25 teams
te laten trainen en wedstrijden spelen wordt elk jaar moeilijker om te leggen.
Het acute plaatsgebrek zet een rem op de groei van onze club. Vorig seizoen
hebben we daarom 20 jongens en meisjes moeten teleurstellen, dit seizoen
moesten we zelfs 40 spelertjes weigeren. Voor volgend seizoen is er intussen
al een lijst van 30 spelers uit Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout die het
liefst bij Jong Sint-Gillis willen voetballen.  We zijn jammer genoeg de enige
voetbalclub in Vlaanderen die met een wachtlijst moet werken.

Uiteraard zijn we bijzonder tevreden dat er deze legislatuur (eindelijk)
geïnvesteerd werd in gronden om de sportsite in Sint-Gillis uit te breiden.
Twee jaar na aankoop moeten we echter vaststellen dat er nauwelijks schot
in de zaak zit en dat de gronden wellicht nog een aantal jaren onaangeroerd
zullen blijven liggen.

De nood aan extra sportruimte in Sint-Gillis in nochtans zeer hoog. Niet
alleen voor onze club. Het feit dat er de komende jaren honderden jonge
gezinnen in Sint-Gillis zullen neerstrijken, zal die nood alleen maar groter
maken.

Daarom sluit ik graag af met een noodkreet. Jong Sint-Gillis wil de
voetbalambassadeur zijn die een stad als Dendermonde verdient. Een club
die is er voor alle kinderen. Een club waar jong en oud, man en vrouw
levenslang kunnen voetballen. Een club met een gezonde sportieve en
financiële visie. Onze plannen, onze visie en onze structuur zijn klaar voor
een mooie toekomst. Aan de politici in de zaal om ons snel de nodige ruimte te
geven om die plannen waar te maken!


