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steun de jeugd,

breng een

bezoek aan

jeugdlokaal

DE VELODROOM

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
JAN STROBBE (0475 82 48 63)

LEVE KM
ONE TEAM - ONE FAMILY



Winnaars Penaltycup Sportkamp & Clinics
Augustus 2013

vlnr Quinten Hollevoet, Milan Desayer,

Maxiem Depypere, Guil laume Degomme,

Rube Desender

START VOETBALSCHOOL WOENSDAG 11/09/2013

meer info op
www.kmtorhoutjeugd.be/voetbalschool.html



INFO WEBSITE - JEUGDKRANTJE
UREN AANVANG WEDSTRIJDEN

Het kan gebeuren dat de uren voor aanvang van
wedstrijden die gepubliceerd worden in het

jeugdkrantje en op de website, niet steeds correct zijn.
De enige correcte gegevens vind je terug op de site van

de KBVB. Deze kan je raadplegen via de link
aanduidingen op onze jeugdwebsite (onder praktische

info).
Uiteraard wordt er gepoogd om zo correct mogelijke

informatie mee te delen, maar het kan steeds gebeuren
dat er een foutje sluipt in onze communicatie. Wij

kunnen daar in geen geval aansprakelijk voor gesteld
worden.

Voor alle zekerheid kan je zelf nog eens controleren.

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 forfait‐nederlaag
(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.

We verwachten dat
alle spelers en
trainers de nieuwe
uitgangskledij, be
staande uit jako
training en tshirt of
polo, dragen op
wedstrijddagen.

Bij wedstrijden is
het gebruik van
GSM, Ipod, tablet,
MP3speler ... niet
toegelaten in de
kleedkamer.

INFO BUSVERPLAATSINGEN

De nieuwe bus zal niet enkel
gebruikt worden voor verplaatsingen
van nationale ploegen, maar ook
voor enkele verplaatsingen van
bijzondere ploegen.
Bij een busverplaatsing zijn alle
spelers verplicht om zowel de heen-
als de terugreis met de bus mee te
maken (kwestie van verzekering).
Uitzonderingen hierop kunnen enkel
toegestaan worden door TVJO Kris
Defreyne, en niet door de trainer of
jeugdcoördinator.
Uitzonderingen moeten
aangevraagd worden voor de laatste
training voorafgaand de
busverplaatsing.
De bus vertrekt en komt steeds aan
aan jeugdlokaal De Velodroom.
Spelers worden een kwartier voor
vertrek verwacht aan de Velodroom.
De bus vertrekt steeds stipt op het
aangegeven uur.
Indien er plaats over is op de bus,
kunnen ook ouders de verplaatsing
met de bus meemaken. De prijs
daarvoor blijft 5 euro.
Op de bus kan een drankje gekocht
worden voor de democratische prijs
van 1 euro.
Door mee te reizen met de bus ga je
akkoord met het busreglement:
www.kmtorhoutjeugd.be/documenten
/Busreglement Torhout 1992 KM.pdf




