
 
 

Ons geliefde Lierse is ziek. Ernstig ziek. De gelatenheid bij de supporters is groot. De tribunes blijven te leeg. En 
dat is logisch gelet op wat de Liersefans ook dit seizoen weer te verwerken kregen. Daarom ondernemen 
GeelZwart en sfeergroep Yellow Black’s Army (YBA) samen actie.  
 
Onder de noemer “Lierse voor Altijd” willen we het Liersegevoel aanwakkeren en de Liersegemeenschap 
verenigen. Lierse voor Altijd wil de getergde supporters een houvast bieden. Iets om in te geloven. Iets om zich 
achter te scharen. 
 
Met Lierse voor Altijd zeggen we aan alle Liersefans: “Lierse bestaat zolang jullie er zijn.” Wat er ook gebeurt met 
de club en hoe groot ook het knoeiwerk op bestuursniveau: de geest van Lierse blijft bestaan. Altijd. 
 
Daarom wil Lierse Voor Altijd nu doen wat kan voor de Liersegemeenschap.  
 
We leggen je hieronder graag de huidige situatie iets uitvoeriger uit, schetsen vier mogelijke scenario’s voor het 
Lierse van morgen en leggen uit wat Lierse voor Altijd op korte termijn wil doen. 
 
 

Situatieschets: Lierse heeft €6 miljoen nodig om aan 2018-2019 te starten 
 
Dit is de harde realiteit: 

● Medewerkers en leveranciers worden niet betaald; 
● Sportieve staf en spelers worden systematisch te laat betaald; 
● Er is geen budget meer voor Liersejeugd. Concreet: de trainers en omkadering worden al sinds augustus 

2017 (!) niet meer betaald. 
 
CEO Jan Van Elst was duidelijk in zijn interview met RTV: de club wacht op een overnemer die deze schulden 
aflost. Dit impliceert dat men op korte termijn zo’n €2,5 miljoen moet vinden. Enkel om de licentie te halen. 
Daarbovenop heb je nog zeker €1 miljoen nodig om het seizoen rond te maken. Het budget voor een 
competitieve ploeg voor 1B bedraagt ongeveer €5 miljoen. Lierse kan ongeveer de helft van dit bedrag zelf 
genereren via o.m. televisiegelden, ticketing, de fanshop en drank. Wat betekent dit? 
 
Lierse heeft op korte termijn een investering nodig van ongeveer €6 miljoen, enkel om aan het volgende 
seizoen te mogen beginnen. 
 
Een hoge kostprijs voor een zieke. Voor dat geld koop je een eersteklasseclub. Daarom zijn dit de 4 mogelijke 
scenario’s. 



Het Lierse van morgen: 4 scenario’s 
 

1. Lierse vindt een overnemer en krijgt een licentie 
 

Een nieuwe ‘messias’ lost de huidige schulden af en voorziet in voldoende middelen om het volgende seizoen 
competitief te zijn. 
 
Dit moet erg snel gaan gezien de deadlines om een licentie voor het seizoen 2018-2019 te krijgen. Bovendien 
staan er ook andere, financieel meer aantrekkelijke clubs in de etalage.  
 
Gebeurt de overname tóch, dan bestaat het risico dat een nieuwe ‘luchtkastelenbouwer’ de troon bestijgt. En 
willen de we rit van de afgelopen tien jaar echt nog eens overdoen? 
 
Wordt deze piste echter realiteit, dan zal Lierse voor Altijd zich constructief opstellen om de belangen van de 
Liersesupporters te verdedigen. Dat doen we met het Supporterscharter - in 2013 door de verschillende 
supportersverenigingen opgesteld en ondertekend door de club - in de hand. 
 
2. Lierse krijgt geen licentie 

 
Gezien de situatie en beperkte tijd om het licentiedossier op orde te krijgen, is de kans reëel dat Lierse zijn 
licentie niet haalt. In dat geval zal onze club volgend seizoen geen professioneel voetbal mogen spelen en 
(minstens) moeten zakken naar de 1ste amateurklasse. 
 
Zo zou Lierse plots heel onaantrekkelijk zijn voor investeerders die hun businessplan baseren op professioneel 
voetbal.  
 
De waarde van de club zou er wel door dalen. Dit biedt mogelijkheden voor (lokale) investeerders om een 
nieuwe, meer kleinschalige, start te nemen vanuit 1ste Amateur. Laat ons dit gemakshalve het ‘KV Mechelen’-
scenario noemen. 
 
Twee subscenario’s zijn mogelijk: 

A) Investeerder(s) neemt/nemen de huidige aandelen over. Alle huidige schulden moeten betaald worden 
én er moet budget op tafel voor volgend seizoen. Dat budget ligt voor de lagere reeksen uiteraard lager; 

B) Vereffening van de huidige club. Lierse zakt twee reeksen en de nieuwe investeerder(s) 
vereffent/vereffenen de bondsschulden. De andere schulden blijven in het oude Lierse zitten, net als het 
stadion, dat dan in handen komt van de curator.  

 
Of het nu A of B wordt, in dit scenario wil Lierse Voor Altijd rond de tafel zitten met de investeerder(s) om te 
bekijken hoe we elkaar kunnen helpen. In een ideaal scenario bekomen de supporters een Gouden Aandeel of 
een participatie in de club. 
 
Een Gouden Aandeel houdt in dat de supporters een vetorecht hebben over cruciale zaken die Lierse kenmerken: 
de clubkleuren, het stamnummer, de naam K. Lierse S.K., het wapenschild, de locatie van het stadion, etc. Dit 
bestaat bij veel Nederlandse clubs. 
 

http://www.geelzwart.be/wp-content/uploads/2016/01/Supporterscharter-K-Lierse-SK.pdf


Een participatie gaat een stap verder. Via bv. fondsenwerving krijgen de supporters een deel van de aandelen in 
handen en schuiven ze mee aan tafel bij de Raad van Bestuur van de club. Dit kan als minderheidsaandeelhouder 
(bv.. onze buren uit Mechelen, Swansea City…) of als meerderheidsaandeelhouder (vb. de Duitse 50+1 regel, het 
Ierse Cork City, YB SK Beveren, …), afhankelijk van het ingezamelde bedrag. 
 
3. Lierse krijgt geen licentie en neemt een ander stamnummer over 

 
In deze situatie vervallen alle schulden. De club start in de reeks waarin de club die het overneemt, zich bevindt. 
Dit is het zogenaamde Beerschot-scenario. Dit scenario voorbereiden, houdt in dat bekeken wordt welke clubs 
over te nemen staan in lagere reeksen. Het is waarschijnlijk dat Lierse in dit scenario - tenminste tijdelijk - het 
stamnummer 30 en het Lisp zal moeten verlaten. Het is wél een scenario dat waarschijnlijk goedkoper uitvalt dan 
de hierboven beschreven pistes, gelet op de uitstaande schulden van Lierse. 
 
4. Lierse krijgt geen licentie, gaat failliet en start helemaal opnieuw 

 
Lierse begint helemaal opnieuw in de laagste reeksen van het provinciale voetbal en doet dat de eerste jaren 
mogelijk zonder jeugdwerking. We bouwen langzaam weer aan de weg naar boven, maar ooit terug uitgroeien tot 
een gezonde eersteklasseclub zal veel tijd vragen. Een werk van lange adem waarvan de kans op slagen onzeker 
is en dat we liefst vermijden. 
 
 

Wat kan jij doen? Lierse voor Altijd steunen! 
 
Lierse voor Altijd wil nu doen wat kan voor de Liersegemeenschap. Stap voor stap. Om de geest van Lierse levend 
te houden en de toekomst voor te bereiden. 
 

> Geld inzamelen voor de jeugd 
Op korte termijn wil Lierse voor Altijd geld inzamelen om de jeugdtrainers en omkadering die al sinds augustus 
2017 niet werden betaald, tegemoet te komen. We willen hen een positief signaal geven: “Jullie staan niet alleen. 
De Liersefamilie leeft met jullie mee”. Zij verdienen onze steun. Omdat zij zich al maanden in uiterst moeilijke 
omstandigheden blijven inzetten voor de spelertjes. Omdat zij Lierse zijn. 
 

> Doe je online aankopen via Trooper en steun Lierse voor Altijd 
Als eerste stap hebben we Lierse voor Altijd geregistreerd als Troopervereniging. Als je al eens online shopt bij 
pakweg CoolBlue, Booking.com, Collishop, CheapTickets.be of een van de vele aangesloten online shops, vloeit 
een klein percentage van je aankoopbedrag automatisch naar Lierse voor Altijd. Je moet er dus niet eens voor 
uit je zetel! Het enige dat je moet doen, is je onlineshopping beginnen via de Trooperpagina van Lierse voor 
Altijd. Vandaar kan je navigeren naar de bekende online shops. Zie https://trooper.be/liersevooraltijd.  
 

> Traditionele acties voor een traditieclub 
In de nabije toekomst wil Lierse voor Altijd ook aanwezig zijn op de Lierse Verenigingenmarkt in het stadspark. En 
we denken na over een Back to 97-feestje dat ons terugvoert naar de glorietijden van de titel, een activiteit voor 
kinderen, een Lierse-quiz… Alles kan, alles mag! 
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> We maken ons klaar voor alle scenario’s 
Ondertussen werkt Lierse voor Altijd verder aan de geschetste toekomstscenario’s. We zullen zorgen dat we klaar 
zijn wanneer de mist op het Lisp optrekt en duidelijk wordt waar het met onze club naartoe gaat. Eén ding is voor 
ons zeker: zoals de voorbije tien jaar? Nooit meer. 
 
 
Heb je een idee? Wil jij doen wat je kan voor de Liersefamilie? 
 

• Praat met ons, deel je idee, laat je gegevens achter: liersevooraltijd@gmail.com; 
• Like, bezoek en deel onze Facebook-pagina; 
• Doe je online aankopen via onze Trooperpagina; 
• Wees erbij op de toekomstige events van Lierse voor Altijd. 
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