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Jeugdvoorzitter a.i. Maurice Bolle 

0477 45 57 09 

maurice.bolle@skynet.be 

 

Jeugdmanager Kris Defreyne 

0499 19 98 96 

krisdefreyne@kmtorhoutjeugd.be 

TVJO Johan Coudyser 

0477 94 74 83 

johancoudyser@kmtorhoutjeugd.be 

Secretaris Diedrik Van Tieghem 

0486 75 00 23 

diedrik.vantieghem@telenet.be 

 

Penningmeester Ann Verkeyn 

0472 21 04 97 

bennyameye@telenet.be 

BTW 0433.781.723 

 

 

 

Beste voetballers 

 

Het 36ste voetbalkamp van KM vindt plaats in de paasvakantie. Alle 

jongeren geboren na 1 januari 2007 zijn welkom op dit sportkamp, 

dat plaats vindt op de voetbalvelden van de velodroom (voor de 

duivels) en de stedelijke sportpleinen van de Stad Torhout. 

Alle spelertjes worden verwacht op dinsdag 14/04, woensdag 15/04, 

donderdag 16/04 en vrijdag 17/04/2020. De activiteiten starten om 9 

uur en eindigen elke dag om 16 uur. Voor de ouders die dit willen, is 

er opvang voorzien: ’s morgens vanaf 8.30 uur en ’s avonds tot 17 uur 

in de kantine op de velodroom. 

De spelers worden in een groep van max 18 leeftijdsgenoten 

opgevangen door trainers van de KM, regentaten en/of licentiaten 

lichamelijke opvoeding. Zij worden op een speelse manier het ABC 

van het voetbal bijgebracht. De voetballertjes komen in hun 

sportkledij naar het voetbalkamp en brengen in hun sporttas het 

volgende mee: turnpantoffels, voetbalschoenen (niet verplicht), 

wasgerief, handdoek en eventuele reservekledij in geval van slecht 

weer. Voor het middagmaal is er verse soep en brengt iedereen 

boterhammen mee. In principe moeten de kinderen geen zakgeld 

bij zich hebben, wij zorgen zelf voor de nodige verfrissingen. 

Alle ouders zijn steeds welkom tijdens het sportkamp en worden 

vriendelijk uitgenodigd op vrijdag 17 april om de slothappening van 

het kamp (14u) en de penalty-cup (15u) bij te wonen. 

Enkel online inschrijven via 

http://www.kmtorhoutjeugd.be/voetbalkampen-km  

Inschrijving pas definitief na storting van 110 euro op rekening BE27 

0350 5804 8073 (voetbalkampen KM92) met vermelding van naam 

speler + voetbalkamp paasvakantie 2020, spelers van KM betalen 95 

euro. 

LET WEL OP: HET AANTAL INSCHRIJVINGEN IS BEPERKT!  

 

Alle bijkomende info bij verantwoordelijke Francky Declerck op GSM 

nr. 0478 20 32 66.  

 

 Francky Declerck 

 Verantwoordelijke sportkampen Torhout 1992 KM 
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