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Beste duivels, preminiemen en 

miniemen 

 
Het 30ste voetbalkamp van KM vindt plaats in de zomervakantie. Alle 

jongeren geboren na 1 januari 2003 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 maandag 14/08, woensdag 16/08, 

donderdag 17/08 en vrijdag 18/08/2017. 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 18 augustusl om de slothappening van het kamp (14u) en 

de penalty-cup (15u) bij te wonen. 

Inschrijven kan door storting van 95 euro op reknr BE27 0350 5804 8073 

(voetbalkampen KM92) met vermelding van naam speler + voetbalkamp 

zomervakantie 2017, en door het invullen van het inschrijvingsformulier.  

Spelers van KM krijgen 10 euro korting. 

LET WEL OP: HET AANTAL INSCHRIJVINGEN IS BEPERKT! Dit formulier moet 

afgegeven worden (of opgestuurd) aan Kris Defreyne, Gavervijver 31, 8820 

Torhout. Inschrijven kan ook via mail: kris.defreyne@skynet.be. Alle bijkomende 

info op GSM nr. 0499 19 98 96.  

 

 Kris Defreyne 

 Jeugdmanager Torhout 1992 KM 

 

 

  

  

 
KOEN SAP 

juridisch adviseur 
nalatenschappen 

 

 

INSCHRIJFSTROOK ma 14/08, wo 16/08, do 17/08, vr 18/08 
 

NAAM: ______________________________________  VOORNAAM: _______________________________ 
GEBOORTEDATUM: _____ / _____ / _____ E-MAIL: ____________________________________ 

STRAAT EN NUMMER: _________________________________________________________________________________ 

POSTCODE: __________ GEMEENTE: ________________________________ 

NAAM OUDER: ________________________________ TEL OF GSM OUDER: _________________________ 

AANGESLOTEN BIJ EEN CLUB?  JA -  NEEN ZO JA, WELKE CLUB? _________________________ 

 

mailto:kris.defreyne@skynet.be

