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Jeugdlokaal
De VELODROOM

Maandag 31 maart 2014 ontvingen we omstreeks 19u30 een mail met de melding dat de
jeugdwerking van KM Torhout 4 sterren behaald heeft voor de audit uitgevoerd door
footpass.

Dit betekent dat we in de komende 3 seizoen verzekerd zijn van deelname aan de interprovinciale jeugdcompetities op voorwaarde dat er ook voldaan wordt aan de omkaderingsvoorwaarden.
Naast het behalen van het aantal sterren (3 of 4) dient elke club aan 4 kwaliteitscriteria te
voldoen.
1)

Accommodatie: 2 goede bespeelbare terreinen.

2)

Omkadering staff: minimum aantal gediplomeerde trainers.

3)

Deelname PJO-activiteiten: verplichte deelname aan talentdetectiedagen en wedstrijden van de Provinciale Jeugdopleiding (U12, U13, U14, U15, U16).

4)

Aantal ploegen per leeftijdscategorie (inclusief geen algemeen forfait).

Ook voor deze 4 kwaliteitscriteria voldoen wij. Deze criteria kunnen jaarlijks herzien worden met de bedoeling om de kwaliteit van de jeugdopleiding te garanderen.

Het behalen van het aantal sterren is niet het werk van enkele mensen binnen de opleiding die dit dossier ingevuld en ingediend hebben. Het is het resultaat van het harde werk
door iedereen binnen de jeugdwerking. Elke medewerker heeft hiertoe zijn steentje bijgedragen.
Het behalen van het label is echter geen eindpunt, maar een start. Het begint pas. Binnen
enkele weken krijgen we een rapport met daarin een sterkte/zwakte analyse van onze
jeugdwerking. Uiteraard is het de bedoeling om de goede punten verder uit te werken.
De punten waarop we minder goed scoren, zullen we grondig analyseren en bekijken hoe
we dit kunnen verbeteren.
Ten gepaste tijde zullen we daarover communiceren.

KMT, One Team, One Family
Bezoek regelmatig de website van de jeugd

www.kmtorhoutjeugd.be

PA S D A G E N
KLEDIJ 2014—2015

1 0 & 1 7 M E I VA N A F 9 u
LOKAAL DE VELODROOM

22ste paashappening voor duiveltjes
zaterdag 19 & maandag 21 april 2014
sportstadion Benny Vansteelant
U7: KMT, SV Nieuwpoort, SV Pittem, FC Roeselare, VC Ardooie, FC Latem, SK Staden
U8: KMT-B, KMT-D, SV Blankenberge, SV Jabbeke, VV Tielt, Daring Ruddervoorde, VC Ardooie, FC Izegem,
Dosko Beveren
U9: KMT, Dosko Beveren, SV Oostkamp, KEG Gistel, FC Veldegem, SK Staden, VC Wingene, SKV Zwevezele,
WS Oudenburg

Meer info op www.kmtorhoutjeugd.be/paashappening.html

Voetbalkampen KM

Medewerkers jeugd KM

Paasvakantie

De jeugdwerking van KM groeit elk jaar
verder aan. Daarom is er ook steeds behoefte aan nieuwe medewerkers.

14-15-17-18 april 2014
Zomervakantie
11-12-13-14 augustus 2014

We zoeken medewerkers voor hulp bij de
activiteiten die we organiseren ten voordele van de jeugdwerking. Wie graag een
handje uit de mouw wilt steken, kan contact opnemen met Dirk Couwelier.
Voor het seizoen 2014-2015 zijn we nog op
zoek naar mensen die afgevaardigde willen
zijn van één van de vele jeugdploegjes die
we volgend seizoen in competitie zullen
brengen. Interesse hiervoor?
Neem contact op met Kris Defreyne.

GROOTS EINDESEIZOENSFEEST
JEUGD TORHOUT 1992 KM
Beste spelers, ouders, bestuursleden, voetballiefhebbers
Het seizoen loopt alweer op zijn einde en zoals gewoonlijk willen we dit afsluiten met een grootse
BARBECUE op VRIJDAG 2 MEI 2014 vanaf 19u30.
Na het succes van het nieuwjaarsfeest, kiezen we opnieuw voor de feestzaal van het KTA
(Rijselstraat) en voor traiteur Verstraete uit Zwevezele.
We willen er een superfeest van maken met alle spelers, ouders, familie, supporters, bestuursleden en
sympathisanten van onze grote KM-familie. Een leuke afsluiter van het seizoen met alle ploegen van
U7 t.e.m. U21, nationaal, bijzonder en gewestelijk.
Op het menu:
aperitief (frisdrank voor spelers) – van 19u30 tot 20u30 (!)
7 soorten vlees

@ KM
02/05
vanaf 19u30

10 soorten groenten
aangepaste warme en koude sauzen
aardappelsalade, pastasalade, rijst, stokbrood
Volwassenen betalen 16 euro per persoon, kinderen t.e.m. 11 jaar betalen
10 euro. (Vanaf U12 geldt het volwassentarief.)
Na het eten kunt u de opgedane calorieën er weer vanaf dansen en
shaken.

INSCHRIJVEN

VOOR 20 APRIL

BE07 0010 4555 9966

D.M.V. OVERSCHRIJVING OP REKENINGNUMMER

MET VERMELDING VAN

NAAM, PLOEG, AANTAL

VOLWASSENEN, AANTAL KINDEREN.
Inschrijving geldig na ontvangst van betaling.

Feestcomité Torhout 1992 KM Jeugd

KMT, ONE TEAM, ONE FAMILY

