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steun de jeugd,
breng een
bezoek aan
jeugdlokaal
DE VELODROOM

BEZOEK

Het jeugdbestuur van Torhout 1992 KM wil iedereen bedanken voor de inzet, steun en
het harde werk tijdens het voorbije jaar. KM Torhout is uitgegroeid tot een stabiele
vereniging. Een vereniging die jaarlijks verder blijft groeien. Ons succes is o.a. te
wijten aan het harde werk van heel veel mensen die op de één of andere manier
betrokken zijn bij de jeugdwerking. Een aantal jaren geleden zijn we een weg
ingeslagen naar totale begeleiding van en omkadering voor elke jeugdspeler. Ook in
2014 blijven we verder op deze ingeslagen weg.
Onze missie en visie blijft onveranderd. We willen de voetballende jeugd de
mogelijkheid bieden om hun hobby te laten beoefenen in een aangename en familiale
sfeer, op een plezierige en succesvolle manier en met nadruk op opleiding en
beleving. In elke jeugdcategorie krijgt iedere speler zoveel mogelijk speelkansen. Elke
speler moet zo hoog mogelijk spelen, binnen zijn/haar eigen mogelijkheden, om zich
zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Het belang van de speler (individu) gaat
boven alles.
We blijven onze jeugdopleiding stapsgewijs verder uitbouwen. Het partnerschip met
de clubacademy, de jeugdopleiding van Club Brugge KV, draait op volle toeren. Het is
een winwin situatie voor alle partners. Getuige daarvan zijn de wedstrijden (op hoog
niveau) van jong KM, de talentdetectiedagen en het footfestival voor U6.
In 2013 werd de medische begeleiding volledig herbekeken en uitgebreid. Daarnaast
werd ook de begeleiding van de jeugdspeler in zijn totaliteit verder uitgebreid met het
inrichten van studiebegeleiding (indien gewenst). Ondertussen werd ook al een stap
gezet in de richting van mentale begeleiding van jeugdspelers met de aanstelling van
dhr. Kris Perquy als mental coach van jong KM.
2014 zal vooral in het teken staan van de externe doorlichting door Foot Pass. Als we
op ons niveau willen blijven spelen dan moeten we het interprovinciaal label met 3 of 4
sterren halen. We zijn er resoluut van overtuigd dan we onze sterren zullen halen en
dat we ook volgend seizoen met onze jeugd spelen op het niveau waar we behoren.
In 2014 wordt er ook een totale hervorming van het jeugdvoetbal doorgevoerd. Een
hervorming waarin de jeugdwerking van KM zich grotendeels kan terug vinden.
Uiteraard vinden we niet alles even positief, maar we moeten ons daaraan houden. Met
een open geest en een positieve ingesteldheid zal dit zeker lukken.
Het jeugdbestuur van Torhout 1992 KM wil dan ook alle spelers, ouders, trainers,
medewerkers, sponsors en sympathisanten een gelukkig, gezond, sportief, uitdagend
en succesvol 2014 wensen. We hopen dat u ook in 2014 onze jeugdwerking wilt blijven
ondersteunen door een bezoekje aan jeugdlokaal de Velodroom of door deelname aan
één van de activiteiten of gewoon langs de zijlijn tijdens één van de vele
jeugdwedstrijden.
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Uw logo op onze website? Dat rendeert!
Onze jeugdwebsite wordt gemiddeld ruim 400 keer per
dag bekeken. Dit bewijzen de cijfers in hiernaaststaande
tabel. In 2 jaar tijd is het bezoekersaantal van onze
jeugdwebsite ongeveer verdubbeld.
Interesse? Neem contact op met Jurgen Mylle (0496 55
03 35) of Jan Strobbe(0475 82 48 63).

SCHENK EEN WEDSTRIJDBAL AAN
1 VAN DE JEUGDTEAMS VAN KM
TORHOUT.
VOOR 50 EURO SCHENKT U EEN
WEDSTRIJDBAL EN WORDT EEN
FOTO MET VERMELDING VAN UW
NAAM / BEDRIJF OP ONZE
WEBSITE GEPLAATST.
INTERESSE?
NEEM CONTACT OP MET JURGEN
MYLLE (0496 55 03 35) OF
JAN STROBBE (0475 82 48 63).

Na het succes van vorige
jaren, presenteren we ook
dit jaar
een vrij podium tijdens
het nieuwjaarsfeestje
van onze jeugd op zaterdag
25 januari 2014.
Steek met je ploeg een
mooie sketch in elkaar en
win .....
De afgelopen 2 jaren
slaagde trainster Nicky
met de nat -11 er telkens
in om die wedstrijd te
winnen.
Bevestigt ze ook dit jaar
haar onklopbare status of
staat er een andere ploeg
op?
Wie durft de uitdaging
aan?

De nationale -11 2012-2013 van trainster Nicky die
vorig jaar met de hoofdprijs van de sketches ging
lopen.

