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Maandelijkse Nieuwsbrief Jeugd KM Torhout

Seizoen 2012-2013: Enkele cijfergegevens
• Voor het seizoen 2012-2013 brengen we 24 ploegen in competitie. 11
ploegen treden aan in een gewestelijke competitie, 10 ploegen in een
nationale competitie en 3 ploegen spelen in een bijzondere competitie. De
nationale jeugdcompetities worden georganiseerd door het sportcomité in
Brussel, de gewestelijke en bijzondere competities door het Provinciaal
Comité West-Vlaanderen.
• In het totaal zijn er 308 jeugdspelers aangesloten bij Torhout 1992 KM.
121 daarvan zullen spelen in een gewestelijke competitie, 27 in een
bijzondere competitie en 160 in de nationale competitie. 86 spelers maken
deel uit van de onderbouw, 109 van de middenbouw en 113 van de
bovenbouw. De spelertjes van de voetbalschool zijn niet meegerekend.
• We beschikken over 6 terreinen: 1 op de Velodroom, 4 op het
sportstadion (3 volwaardige velden + 1 duiveltjesterrein) en 1 op
Wijnendaele om alle thuiswedstrijden te organiseren. Momenteel gebruiken
we er 4 van, maar alle terrreinen zijn officieel goedgekeurd voor
competitie.

START VOETBALSCHOOL WOENSDAG 12/09/2012
meer info op
http://www.kmtorhoutjeugd.be/voetbalschool.html
KM TORHOUT IS STEEDS OP ZOEK NAAR (NIEUWE) SPONSORS VOOR ONZE JEUGD.
BEN JE BEREID OM ONZE JEUGD FINANCIEEL TE HELPEN?
NEEM CONTACT OP MET JURGEN MYLLE (0496 55 03 35) OF
NOËL CORDIE (0476 56 18 24)

http://www.kmtorhoutjeugd.be

Huishoudelijk reglement
jeugdspelers Torhout 1992 KM
Jeugdspelers van KM Torhout herken je
aan hun ingesteldheid en levenswijze. Het
is dan ook belangrijk dat de puntjes die in
het huishoudelijk reglement staan strikt
nageleefd worden. Vanaf nu zullen we
maandelijks enkele van die puntjes 'in the
picture' plaatsen. Daar zullen we dus in de
komende maand extra onze aandacht op
vestigen (zonder de andere regeltjes uit het
oog te verliezen).
Dit zijn de puntjes voor de maand
september:
• De speler verzorgt zijn materiaal. Zowel
voor training als voor wedstrijden zijn de
voetbalschoenen gepoetst. Bij wedstrijden
is de uitgangskledij van de club (= training
KM + T-shirt Devolder) verplicht. Ook deze
is steeds verzorgd.
• Bij wedstrijden is het gebruik van GSM,
MP3-speler, iPod e.d. niet toegelaten in de
kleedkamer.
• De verplaatsingen met de wagen of de bus
gebeuren steeds in groep, met gezamenlijk
vertrek aan jeugdlokaal de velodroom en
aankomst op de plaats van afspraak.
Uitzonderingen kunnen enkel door de
jeugdcoördinator toegekend worden.

Om te mogen deelnemen aan een wedstijd, eist
de KBVB dat een speler zijn identiteitskaart of
Kids-ID bij zich heeft en afgeeft aan de
afgevaardigde. De afgevaardigde legt dit dan voor
aan de scheidsrechter ter controle van de
leeftijd.
Een speler die dit niet kan voorleggen, wordt
uitgesloten voor deelname aan de wedstrijd. Het
niet kunnen voorleggen van een geldig ID-bewijs
en toch de wedstrijd spelen, heeft een forfaitnederlaag (5-0) en een boete, opgelegd door de
KBVB, tot gevolg. Hopelijk gebeurt dit niet.
Omdat dit door de KBVB verplicht wordt, moeten
wij deze regel dus ook gaan volgen. Zorg dus dat
uw zoon/dochter steeds zijn/haar ID of Kids-ID bij
zich heeft.
Vanaf 12 jaar is de identiteitskaart verplicht in
België. Het is ook wettelijk verplicht deze bij te
hebben.
Voor kinderen jonger dan 12 jaar bestaat sinds
kort de Kids-ID. De Kids-ID is te verkrijgen in de
gemeente waar de speler woont. De kostprijs
ervan bedraagt 3 euro. Bij aanvraag moet men
rekening houden met een 2 à 3-tal weken
wachttijd. Deze kaart is 3 jaar geldig en is
geschikt om in het buitenland te gebruiken.

Sommige mutualiteiten betalen een deel van het
inschrijvingsgeld voor een sportkamp en/of een deel
van het lidgeld van een sportclub terug. Daarvoor moet
er een bepaald formulier door ons ingevuld worden.
Dit formulier is bij elke mutualiteit anders. U kunt ze
via onze website downloaden en afdrukken:
http://www.kmtorhoutjeugd.be/ziekenbond.html
De documenten kunt u afgeven aan jeugdvoorzitter
Noël Cordie, aan TVJO Kris Defreyne of in jeugdlokaal
de Velodroom.
De ingevulde documenten zullen enkele dagen later te
uwer beschikking ligging in de Velodroom.
De documenten dienen wel voor 15 oktober 2012
bezorgd te worden.

We wensen elke speler van KM Torhout
een schitterende start van het voetbalseizoen toe!

