IN MEMORIAM
De KAA Gent Foundation staat in voor het eerbetoon voor overleden supporters op de
stadionschermen tijdens minuut ’52 bij thuiswedstrijden en voor de herdenking van
overleden supporters op de herdenkingsmuur in het stadion (Promenade, T1).

Eerbetoon op de schermen in het stadion
Sinds het overlijden van Gorky-zanger Luc De Vos worden tijdens de 52e minuut van de
wedstrijd overleden supporters herdacht met hun naam op het scorebord in het stadion..
De mogelijkheid is er voor iedereen die afscheid heeft moeten nemen van een medeBuffalo
Hiervoor vragen wij om binnen 10 dagen na het overlijden een mailtje te sturen
naar herdenking@kaagent.be, met daarin:
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de volledige naam van de overledene,
geboorte- en sterfdatum
een foto in goede kwaliteit
een scan van het overlijdensdocument als bijlage.

Aanvragen dienen bezorgd te worden ten laatste 48u voor aanvang van een
thuiswedstrijd. Latere berichten worden verwerkt tegen de eerstvolgende thuiswedstrijd.
Alle overlijdensdocumenten zullen gecontroleerd worden op echtheid. Met dit initiatief
willen we onze overleden supporters eren. Het spreekt voor zich dat er geen plaats is voor
grappenmakers. De club vertrouwt er op dat de supporters dit zullen respecteren.

Herdenkingsmuur
Op de promenade in het stadion, ter hoogte van de hoofdtribune, is een
herdenkingsmuur ingericht, waar de namen van overleden supporters vereeuwigd zijn.
Op de muur hangen ook prikborden, waar nabestaanden briefjes, tekeningen, sjaals,…
kunnen ophangen. Deze herdenkingsmuur wordt beheerd door de KAA Gent Foundation.
Het is de ideale plaats om, bijvoorbeeld voor de match, even tijd te nemen om terug te
denken aan al die onvergetelijke momenten samen – alleen, met de familie, de vrienden
van de supportersclub. Elke trouwe supporter van KAA Gent kan met zijn/haar naam
herdacht worden op de muur (zie voorbeeld hieronder). Voor het plaatsen van een naam
op de herdenkingsmuur worden uiteraard geen kosten aangerekend. Hiervoor vragen wij
om binnen 10 dagen na het overlijden een mailtje te sturen
naar herdenking@kaagent.be, met daarin:


de volledige naam van de overledene,



geboorte- en sterfdatum



een foto in goede kwaliteit



een scan van het overlijdensdocument als bijlage.

Alle overlijdensdocumenten zullen gecontroleerd worden op echtheid. Met dit initiatief
willen we onze overleden supporters eren. Het spreekt voor zich dat er geen plaats is voor
grappenmakers. De club vertrouwt er op dat de supporters dit zullen respecteren.

