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Damesvolleybalclubs AVO Melsele en Asterix Kieldrecht kondigen fusie aan.
Beveren, 5 maart 2016
Vandaag kondigen de twee damesvolleybalclubs uit de gemeente Beveren, AVO Melsele en Asterix
Kieldrecht, aan dat ze zullen fusioneren.
Beide clubs afzonderlijk zijn nu reeds een toonbeeld voor het damesvolleybal, en samen kunnen ze
die rol nog versterken. Op een moment dat de werking in beide clubs zeer goed draait, zowel wat de
seniorenploegen als de jeugdwerking betreft, zal deze fusie zorgen voor nog meer uitstraling, en op
lange termijn de toekomst verzekeren. Met meer dan 250 spelende leden wordt de nieuwe club
toonaangevend voor het damesvolleybal in Vlaanderen.
De gemeente Beveren steunt dit initiatief ten volle, en is er van overtuigd dat de nieuwe club een
fantastisch uithangbord zal zijn van deze sportminded gemeente.
De jeugdwerking draait op volle toeren, zowel in Kieldrecht als in Melsele. Dank zij de bouw van de
nieuwe sporthal in Beveren kan er ook een jeugdwerking in de deelgemeente Beveren opgestart
worden. Hiervoor worden er de nodige contacten gelegd met de Beverse scholen. De bestaande
uitstraling is een grote hefboom om ook dit initiatief te doen slagen.
Dat de samenwerking tussen AVO Melsele en Asterix Kieldrecht reeds vlot loopt wordt ook
aangetoond door de gezamenlijke organisatie van finales van de Oost-Vlaamse jeugdbekers op
zaterdag 26 maart in Sporthal De Meerminnen in Beveren.
Interessant om te vermelden is ook dat Justine D’Hondt, die haar jeugdopleiding doorliep bij AVO
Melsele alvorens naar de Volleybalschool in Vilvoorde te gaan, vanaf volgend seizoen zal uitkomen
voor het liga team van de fusieclub.
Dirk Scheers, voorzitter van AVO Melsele zegt dat deze fusie een formidabele gelegenheid is om nog
meer mogelijkheden te geven aan alle speelsters om op het juiste niveau uit te komen. De nieuwe
club zal inderdaad in zowat alle reeksen vertegenwoordigd zijn, van de liga ploeg die al vijfentwintig
jaar op het hoogste Belgische niveau speelt, via de landelijke divisies, tot in alle provinciale reeksen,
alsook in alle leeftijdscategorieën bij de jeugd.
Ook Jan Bens, voorzitter van Asterix Kieldrecht, is verheugd over de fusie. “Een ploeg op het hoogste
niveau kan maar duurzaam blijven werken als die gesteund wordt door een brede jeugdwerking. De
werking in Kieldrecht draait fantastisch, maar stoot op limieten qua infrastructuur. Een uitbreiding
naar andere locaties is aangewezen, en het opstarten van een nieuw project rond de nieuwe
sporthal in Beveren is hiervoor en goede opportuniteit.”
Dat ook de gemeente Beveren deze fusie volledig steunt zegt Katrien Claus, schepen van sport :
“Asterix Kieldrecht was al ambassadeur van de gemeente Beveren, en met deze schaalvergroting
komt de uitstraling van Beveren als sportminnende gemeente nog meer tot haar recht. De gemeente
is dan ook fier dat ze dit initiatief ten volle kan steunen.”
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Deze fusie komt niet echt uit de lucht gevallen, reeds enkele jaren waren de twee Beverse clubs aan
het aftasten hoe een vorm van samenwerking gestalte kon gegeven worden. Als men de huidige
werking van de clubs vergelijkt en de ploegen “samen schuift” ziet men al een vertegenwoordiging
op elk niveau in de onderscheidende competities. Als één club kunnen we zodoende een totale
waaier aanbieden, dit vanaf initiatie jeugdwerking tot topsport, en zowel op recreatief als
competitief niveau. Een logische doorstroming naar een hoger niveau kan enkel met één
stamnummer en in één club naar zowel buitenwereld als bondsinstanties. Deze schaalvergroting ,
reeds vanaf de basis, zal ook een boost geven aan het nieuw op te starten project rond de
nieuwbouw van een topsport volleybalarena in Beveren . Mede door de reeds bestaande uitstraling
van de liga A ploeg zal deze volleybalarena DE tempel voor meisjes/dames volleyballend
(Oost)Vlaanderen worden, en zowel voor spelende leden als voor familie ,supporters en sponsors
een thuishaven betekenen. Ook zal deze schaalvergroting een weerslag hebben op zowel publieke
als media belangstelling.

Voor meer informatie:
Dirk Scheers, voorzitter AVO Melsele, tel. 0496 25 08 31
Frank Thieleman, PR van Asterix Kieldrecht, tel. 0477 66 57 94
Katrien Claus, schepen van sport van de gemeente Beveren

