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Woordje van jeugdvoorzitter Jan Strobbe

Beste KM-vrienden

Bruggestraat 29
8820 Torhout
050 22 01 10

De voetbalvakantie is alweer gepasseerd en we staan aan de start van een nieuw,
en hopelijk even succesvol seizoen.

Dat KM Torhout groeit en bloeit hebt u reeds mogen vernemen tijdens de afgelopen startvergaderingen
in juni. De kaap van 400 jeugdspelers werd overschreden waardoor we genoodzaakt zijn een inschrijvingsstop in te gelasten. We zijn immers voor een groot deel afhankelijk van de sportieve accommodawww.kmtorhoutjeugd.be
tie enerzijds, maar ook van het aantal medewerkers anderzijds om alles georganiseerd te krijgen. We
kmtorhoutjeugd@gmail.com
willen al onze jeugdspelers een kwaliteitsvolle opleiding garanderen en zonder al deze medewerkers is
v.u. Jan Strobbe
dit niet mogelijk. Zij verdienen dan ook al onze dank en respect.
In de voetballuwe maanden heeft het jeugdbestuur en de sportieve leiding niet stil gezeten. We hebben
onze structuren aangepast om te kunnen mee groeien en om te kunnen inspelen op nieuwe uitdagingen. In jeugdvoetbal draait het niet enkel meer om het team alleen, maar meer en meer om het individu. Dat is de grootste uitdaging waarop we zullen inzetten.

steun de jeugd
breng een
bezoek aan

Jeugdlokaal
De VELODROOM

Een andere (heel grote) uitdaging is om het financieel plaatje van onze jeugdwerking rond te krijgen.
Met de aanstelling van een commercieel directeur proberen we hierop in te spelen. Daarnaast organiseert de jeugdwerking tal van activiteiten. We doen dan ook een oproep naar alle spelers, ouders, familieleden en supporters om massaal deel te nemen aan de activiteiten die we organiseren. Besef dat
elke euro terug geïnvesteerd wordt in de jeugdopleiding en dat dit dus ten goede komt van uw zoon/
dochter. Het spreekwoord ‘vele kleintjes maken een groot’ is hier heel duidelijk van toepassing.
Eén van de doelstellingen van onze jeugdopleiding is ook om jeugdspelers klaar te stomen voor onze
eerste ploeg. Die eerste ploeg is hét uitgangsbord van onze vereniging. Zij verdient dan ook al onze
steun. En dit kunnen we geven door te gaan supporteren. Het initiatief sfeervak dat we vorig seizoen in
het leven hebben geroepen, werd enorm geapprecieerd. Het zou eigenlijk tijdens elke thuiswedstrijd zo
mogen zijn. We gaan dit jaar die ingeslagen weg alvast verder bewandelen.
Tot slot wil ik van iedereen vragen om jullie fierheid te tonen dat jullie deel uitmaken van KM Torhout.
Wij zijn fier op onze club door onze (positieve) uitstraling, door onze passie, door onze sportiviteit, door
onze inzet en dit zonder arrogant gedrag en steeds met respect voor de tegenstander.
We gaan ervoor!

KMT, One Team, One Family
Jeugdvoorzitter Jan Strobbe

Bezoek regelmatig de website van de jeugd

www.kmtorhoutjeugd.be

Woordje van jeugdmanager Kris Defreyne

Na een deugddoende vakantie zijn er
ondertussen al een paar jeugdploegen
opnieuw gestart met trainen. Tijdens
de startvergaderingen heb ik jullie
reeds uitdrukkelijk mijn dank aan het
jeugdbestuur kenbaar gemaakt, voor
de middelen die de sportieve staf ter
beschikking krijgt. Langs deze weg wil
ik dit toch nog eens herhalen.
Voorbeelden hiervan zijn: het aanstellen van een extra
coördinator in de onderbouw en het ter beschikking stellen van meerdere trainers per team.
Ik ben ervan overtuigd dat de aangestelde trainers voldoende kwaliteit in huis hebben om alle jeugdspelers de
gepaste bagage bij te brengen om het niveau van elk individu te verhogen, zowel op gewestelijk, provinciaal als
interprovinciaal niveau.
Net als voor onze jeugdvoorzitter is de doorstroming van
eigen jeugdspelers ook voor mij één van de grote doelstellingen van onze jeugdwerking. We zijn dan ook fier
dat drie jonge kerels vanuit de beloftenkern werden overgeheveld naar de A-kern en dat een paar anderen in de
korte aanloopperiode van het huidige seizoen hebben
getoond ook iets in hun mars te hebben. Zij worden, indien nodig, klaar gestoomd om in te springen en om de
stap naar de A-kern volledig te zetten. Daarnaast zijn er
jeugdspelers die vanuit de eigen gewestelijke jeugd de
overstap maken naar een interprovinciaal team. Twee
bewijzen dus dat we op alle niveaus met kwalitatieve trainers werkten en zullen blijven werken!

Jaar na jaar bewijst KM hiervoor de ideale club te zijn. In
weinig verenigingen op niveau van KM Torhout is de samenwerking tussen A-kern en jeugd zo nauw als bij KM.
Het respect voor de jeugdwerking van zowel de hoofdvoorzitter als de hoofdtrainer is voor mij een stimulans
om hard te blijven werken in functie van die doelstelling.
In mijn kinderjaren maakt ik deel uit van een grote groep
mensen die elke week in de tribune stond met sjaal, vlag
en toeter om het eerste elftal aan te moedigen. Ik besef
dat dit vervlogen tijden zijn, maar stilletjes hoop ik toch
dat het ‘sfeervak’ een nog groter succes wordt dan vorig
seizoen. Meer nog, we hopen eigenlijk stiekem dat de
jeugdploegen zelf initiatief nemen om een sfeervak te
organiseren bij elke thuiswedstrijd van KM. Wie neemt
het voortouw?
Tenslotte wil ik ook nog meegeven dat het een moeilijke
opdracht is om in een jeugdwerking met meer dan 400
jeugdspelers iedereen tevreden te stellen, maar ik weet
absoluut zeker dat de kans om hierin te slagen veel groter
wordt, als iedereen van start gaat met een grote dosis
positivisme en met een open constructieve geest.
Laten we met z’n allen hard samen werken zodat iedereen als individu sterker wordt!
Sportieve groet
Kris

Persoonlijk verwacht ik hier veel van, maar uiteraard
hoop ik dat onze jongeren (en hun ouders) het nodige
geduld zullen hebben om de leerschool bij KM volledig te
doorlopen en dat zij vooral investeren in zichzelf. Daarmee bedoel ik om zo lang mogelijk op het hoogst haalbare niveau te blijven spelen bij ons en niet te snel kiezen
voor clubs in lagere reeksen waarbij het financiële aspect
doorslaggevend is!

Hard werken wint altijd van talent
Als talent niet hard werkt

STEUN ONZE EERSTE PLOEG EN KOOP EEN ABONNEMENT
OUDERS VAN JEUGDSPELERS KRIJGEN 25 EURO KORTING
ALLE JEUGDSPELERS GRATIS MITS IN NIEUWE UITGANGSKLEDIJ VAN DE CLUB
meer info op www.kmtorhout.be/km/index.php/nuttige-info/abonnementen-en-tickets

Kalender eerste ploeg 2017-2018
Datum
02-09-2017

19:30

TORHOUT 1992 KM. A

K.SV.TEMSE A

09-09-2017

19:30

TORHOUT 1992 KM. A

K.OLSA BRAKEL A

17-09-2017

15:00

K.RUPEL BOOM FC. A

TORHOUT 1992 KM. A

23-09-2017

19:30

TORHOUT 1992 KM. A

SPORTKRING SINT-NIKLAAS A

01-10-2017

15:00

K.SINT-ELOOIS-WINKEL SP. A

TORHOUT 1992 KM. A

07-10-2017

19:30

TORHOUT 1992 KM. A

VK.WESTHOEK A

15-10-2017

15:00

FOOTBALL CLUB GULLEGEM A

TORHOUT 1992 KM. A

21-10-2017

19:30

TORHOUT 1992 KM. A

K.FC.SPARTA PETEGEM A

29-10-2017

15:00

K.SV.BORNEM A

TORHOUT 1992 KM. A

05-11-2017

15:00

TORHOUT 1992 KM. A

K.SK.RONSE A

12-11-2017

15:00

RACING CLUB HARELBEKE A

TORHOUT 1992 KM. A

18-11-2017

19:30

TORHOUT 1992 KM. A

FC MU IZEGEM-INGELMUNSTER A

26-11-2017

15:00

K.LONDERZEEL SK. A

TORHOUT 1992 KM. A

02-12-2017

19:30

TORHOUT 1992 KM. A

RACING CLUB GENT A

10-12-2017

15:00

S.K. PEPINGEN-HALLE A

TORHOUT 1992 KM. A

16-12-2017

20:00

K.SV.TEMSE A

TORHOUT 1992 KM. A

14-01-2018

15:00

K.OLSA BRAKEL A

TORHOUT 1992 KM. A

20-01-2018

19:30

TORHOUT 1992 KM. A

K.RUPEL BOOM FC. A

27-01-2018

19:30

SPORTKRING SINT-NIKLAAS A

TORHOUT 1992 KM. A

11-02-2018

15:00

TORHOUT 1992 KM. A

K.SINT-ELOOIS-WINKEL SP. A

18-02-2018

15:00

VK.WESTHOEK A

TORHOUT 1992 KM. A

24-02-2018

19:30

TORHOUT 1992 KM. A

FOOTBALL CLUB GULLEGEM A

04-03-2018

15:00

K.FC.SPARTA PETEGEM A

TORHOUT 1992 KM. A

10-03-2018

19:30

TORHOUT 1992 KM. A

K.SV.BORNEM A

18-03-2018

15:00

K.SK.RONSE A

TORHOUT 1992 KM. A

24-03-2018

19:30

TORHOUT 1992 KM. A

RACING CLUB HARELBEKE A

07-04-2018

19:30

FC MU IZEGEM-INGELMUNSTER A

TORHOUT 1992 KM. A

14-04-2018

19:30

TORHOUT 1992 KM. A

K.LONDERZEEL SK. A

22-04-2018

15:00

RACING CLUB GENT A

TORHOUT 1992 KM. A

29-04-2018

15:00

TORHOUT 1992 KM. A

S.K. PEPINGEN-HALLE A

Je hebt zonet een nieuw paar voetbalschoenen gekocht en nu is het tijd om ze in te lopen. Dus, wat moet
je doen om ze op de juiste manier in te lopen en ervoor te zorgen dat je een lange levensduur uit je nieu-

we voetbalschoenen kan halen? Laat ons een kijkje nemen naar enkele van de stappen die je kan ondernemen om zeker te zijn dat je het meeste uit je nieuwe voetbalschoenen haalt.

Je voetbalschoenen inlopen
Het is belangrijk dat je nieuwe voetbalschoenen klaar zijn voor hun eerste 90 minuten. Om ervoor te zorgen dat ze hiervoor klaar zijn, zal je ze eerst los en comfortabel aan je voeten zien te krijgen. De ‘warm
water techniek' bij lederen schoenen is een manier die vele profspelers gebruiken om hun voetbalschoenen klaar te krijgen. Cristiano Ronaldo heeft zo al openlijk gesproken over deze techniek. Het warme water helpt om het leder uit te laten zetten en losser te maken, waardoor ze sneller naar de contouren van je
voet zullen zetten.
Een andere belangrijke stap is om ze te dragen wanneer je gaat joggen of tijdens de opwarming in plaats
van ze meteen in een wedstrijd te dragen. Des te meer je kan doen om je voetbalschoenen losser en aangenamer aan je voeten kan krijgen, des te beter dat ze zullen zijn voor die eerste wedstrijd. Gebruik een
paar over het algemeen voor 2-3 opwarmsessies en daarna in 1 trainingssessie. Heel veel professionele
spelers hebben verschillende paar schoenen op een bepaald moment zodat ze elk paar over tijd kunnen
inlopen.

Vermijd blaren
Voetbalschoenen degelijk inlopen zal de kans op blaren verminderen. En je wil uiteraard blaren vermijden! Als je je voetbalschoenen draagt en merkt dat ze blaren opwekken, is het zeer handig om wat Vaseline in de buurt te hebben. Smeer het gewoon op of rond de plaats waar je blaren voelt opkomen. De Vaseline zal je voet wat vrijer en vlotter laten bewegen, waardoor de frictie die opkomt verminderd wordt.

Na de wedstrijd
Er zijn bepaalde stappen die je moet volgen als de wedstrijd is afgelopen. Eerst en vooral is het belangrijk om je voetbalschoenen in open lucht te laten drogen. Eén van de slechtste dingen die zo'n 60% van
alle voetbalspelers doen is hun voetbalschoenen in hun tas laten zitten tot de volgende training! Het is
zeer belangrijk om ze uit je tas te halen zodat ze natuurlijk kunnen drogen. Een tip die de profs gebruiken

is om je voetbalschoenen te drogen door een krant in de binnenkant te steken. Dit helpt om vochtigheid
aan de binnenkant op te nemen. Waar je de voetbalschoenen laat drogen is ook zeer belangrijk. Laat ze
niet achter in het zonlicht of ergens waar het heel warm is. Dit zal enkel helpen om ze uit te drogen en
daardoor gaan ze kraken.

Voetbalkamp KM
14-16-17-18 augustus 2017
Meer info op
www.kmtorhoutjeugd.be/voetbalkampen-km

Datum/Tijd

Activiteiten tvv jeugdwerking

14/08/2017 - 18/08/2017
09:00 - 16:00

Sportkamp & clinics zomer 2017

15/08/2017
08:00 - 22:00

7de KMT-Jeugddag

01/11/2017 - 23/12/2017

Verkoop cava & cuberdons

01/12/2017
18:00 - 20:00

Sinterklaasfeest duiveltjes

23/12/2017
08:00 - 18:00

3de Hector Tanghe Winterhappening

07/01/2018
11:30 - 14:30

Nieuwjaarsreceptie jeugd

27/01/2018 - 28/01/2018
18:00 - 03:00

Nieuwjaarsfeest jeugd

31/03/2018
08:30 - 19:00

26ste Raf Demol Paashappening dag 1

02/04/2018
08:30 - 17:00

26ste Raf Demol Paashappening dag 2

03/04/2018 - 06/04/2018
09:00 - 16:00

Voetbalkamp Pasen 2018

28/04/2018 - 29/04/2018
17:00 - 03:00

Eindeseizoensfeest jeugd

De Velodroom, Torhout

De Velodroom, Torhout

Club 110 De Velodroom, Torhout

De Velodroom, Torhout

Jeugdlokaal de Velodroom, Torhout

De Mast, Torhout

Oproep tot vrijwilligers
Traditioneel organiseert KM Torhout
heel wat activiteiten t.v.v. onze jeugdwerking.
Heb je een sterke interesse in (jeugd)
voetbal? Sta je volledig achter onze
missie en visie van onze vereniging in
het algemeen en van de jeugdwerking
in het bijzonder? Draag je de kernwaarden van onze vereniging hoog in
het vaandel? Ben je sociaal en kan je
goed in groep functioneren? En wil je
deel uitmaken van een schitterend
team dat steeds werkt in functie van
het algemeen clubbelang?
Meld je dan aan als vrijwillig medewerker. Neem contact op Koen Delafontaine of Francky Vanhooren.

De Velodroom, Torhout

KMT, ONE TEAM, ONE FAMILY!

De Velodroom, Torhout

De Velodroom, Torhout

De Mast, Torhout

KM-Kledij nodig?
Bestel gemakkelijk online via
onlineshop.kmtorhoutjeugd.be
Mooie korting op de catalogusprijs
Patrick padded jacket zwart/grijs
Ideaal in wintermaanden

€69,95 €55,00

Hooded sweater half zip

€42,00 €31,50

Afgeronde prijzen

UITGANSKLEDIJ KM-JEUGD 2017-2018

WEDSTRIJDKLEDIJ KM-JEUGD 2017-2018

inhoud voetbaltas
TRAINING

WEDSTRIJD

Altijd

Altijd

Handdoek(en)
Washandje
Shampoo of douchegel
Eventueel kam of borstel
Doucheslippers
Vers ondergoed
Verse kousen
Voetbaltruitje
Voetbalkousen
Voetbalbroekje
Voetbalschoenen (meerdere paren)
Beenbeschermers
Regenjas
Drankje

Winter (vanaf november t.e.m. maart)
Trainingspak (broek + jas)
Trainingstrui
Handschoenen
Muts

Handdoek(en)
Washandje
Shampoo of douchegel
Eventueel kam of borstel
Doucheslippers
Vers ondergoed
Verse kousen
Zwarte wedstrijdkousen
Voetbalschoenen (meerdere paren)
Beenbeschermers
Opwarmingskledij
Drankje
Winter (vanaf november t.e.m. maart)
Thermisch ondertruitje of soupull
Thermische broek (lang) of kousenbroek
Handschoenen
Muts

COMMUNICATIE
Binnen een vereniging is communicatie heel belangrijk.
Vanuit de vereniging zelf zijn er een aantal officiële communicatiekanalen:


Website jeugd www.kmtorhoutjeugd.be



Website eerste ploeg www.kmtorhout.be



Facebookpagina KMT www.facebook.com/KMTorhout1992



Twitter KMT twitter.com/KMTorhout1992



Socceronline www.socceronline.be/pub/calendar/index.aspx?c=00822



SMS-dienst socceronline +32485369283



Mail kmtorhoutjeugd@gmail.com & info@kmtorhoutjeugd.be

Heb je een vraag, een opmerking, een bedenking, een voorstel of gelijk wat? Contacteer de juiste personen binnen
KM. Maak daarvoor gebruik van het document wie is wie.


Heb je een sportieve vraag? Contacteer eerst je trainer. Daarna kan je je wenden tot jouw jeugdcoördinator en
tot slot tot de jeugdmanager.



Heb je een vraag rond sponsoring of reclame? Contacteer onze commercieel directeur Bram Deserranno.



Heb je een financiële vraag? Contacteer Maurice Bolle of Ann Verkeyn.



Heb je een vraag over de bus? Wend je tot Rik Wydooghe.



Heb je een vraag over activiteiten? Francky Vanhooren en Koen Delafontaine zullen je daarbij kunnen helpen.



Heb je een vraag over een sportongeval? Contacteer Diedrik Van Tieghem.



Heb je een vraag over in te vullen documenten? Contacteer Diedrik Van Tieghem.



Heb je een vraag over het sportkamp of de clinics? Contacteer Francky Declerck.



Heb je een vraag over jeugdlokaal de velodroom? Contacteer Rudi Claeys.



Heb je een vraag over een aansluiting? Contacteer Kris Defreyne.



Heb je een vraag over kledij? Neem contact op met Bianca Degraeve.

Al de gegevens zijn terug te vinden op onze website www.kmtorhoutjeugd.be.

Vind je een foutje op onze website of in
onze communicatie? Laat het ons weten via
kmtorhoutjeugd@gmail.com
Er is geen succes te behalen in een training
maar zonder training is er geen succes te behalen
Heb je een berichtje voor het ka-imertje, een weetje van een ploeg, een
activiteit binnen KM ... mail naar info@kmtorhoutjeugd.be

Ombudsdienst
Elke speler / ouder / medewerker die ontevreden is over de jeugdwerking, kan de ombudsdienst vragen om tussen te komen. De vertrouwenspersoon is bevoegd voor de volledige jeugdwerking. In eerste instantie probeert
men steeds tot een vergelijk te komen met de verantwoordelijke (trainer / coördinator / TVJO / jeugdmanager /
bestuurslid). De ombudsdienst is een laatste toevlucht. Deze dienst zal alleen optreden als men geen bevredigende oplossing heeft kunnen bereiken met de rechtstreekse verantwoordelijke.
Ook met persoonlijke problemen die (on)rechtstreeks een gevolg kunnen hebben op het functioneren binnen KM
Torhout, kan men (indien gewenst) terecht bij de ombudsdienst. Uiteraard wordt de nodige discretie verzekerd.

Taakomschrijving ombudsdienst
Komt op vraag tussen bij problemen die niet direct opgelost geraken.
Probeert steeds vanuit een serene sfeer en met respect voor alle partijen te bemiddelen.
Zoekt naar een oplossing dat gedragen kan worden door alle partijen.
Vertrouwenspersoon
Marina Waerlop – marina.waerlop@skynet.be – 0471 20 59 33
Lid ombudsdienst
Veerle Verstraete – veerle_verstraete@telenet.be – 0472 52 94 06

Busverplaatsingen
Bij verplaatsingen met de bus zijn spelers
steeds verplicht de heen– en terugreis met
de bus mee te maken. Uitzonderingen hierop kunnen enkel met toestemming van
jeugdmanager Kris Defreyne en/of TVJO Johan Coudyzer en NIET door trainer of afgevaardigde. Deze moet aangevraagd worden
ten laatste voor de laatste training voorafgaande de verplaatsing.
In de bus geldt het busreglement, die je terug kan vinden op de website.
Er wordt steeds een kwartier voor vertrekuur verzameld in jeugdlokaal de Velodroom.
Op– en afstappen gebeurt aan Tordaele,
50m verder op de speciale busparking. Indien voldoende plaats, kunnen ouders
steeds meereizen. Kostprijs 5 euro.
Exacte uren van vertrek worden gepubliceerd via de wekelijkse jeugdkrantjes.
Orde en netheid bewaren op de bus moet
een gewoonte zijn.

WIE IS WIE JEUGD TORHOUT 1992 KM

NAAM, GSM, MAIL
Jeugdvoorzitter Jan Strobbe
0475 82 48 63
jan.strobbe@chem-lab.be

VERANTWOORDELIJK VOOR
Algemene organisatie
HRM
Contacten met eerste ploeg

Ondervoorzitter Maurice Bolle
0477 45 57 09
maurice.bolle@skynet.be

Algemene boekhouding
Sponsorcontracten

Jeugdsecretaris & Webmaster jeugdwebsite
Diedrik Van Tieghem
0486 75 00 23
kmtorhoutjeugd@gmail.com
info@kmtorhoutjeugd.be
diedrik.vantieghem@telenet.be

Administratie
Jeugdkrantje
Ka-imertje
Website
Socceronline & digitale wedstrijdbladen
Opvolging ongevallen

Penningmeester Ann Verkeyn
0472 21 04 97
bennyameye@telenet.be

Financiële transacties
Vergoedingen scheidrechters, medewerkers
Materiaal trainers
Bestellingen water, cola, wafels, bekers…
Bestellingen velodroom

Jeugdmanager Kris Defreyne
0499 19 98 96
krisdefreyne@kmtorhoutjeugd.be

Algemene sportieve organisatie
Inschrijving competities
Vastleggen oefenwedstrijden)
Contacten met KBVB, Voetbal Vlaanderen en
externe clubs
Aanwerving trainers
Aansluiting nieuwe spelers
Jeugdteams U16 t.e.m. beloften: sportief
Contacten met technische staf fanions

TVJO Johan Coudyser
0477 94 74 83
johancoudyser@kmtorhoutjeugd.be

Sportieve organisatie
Opvolging nieuwe spelers
Jeugdteams U12 t.e.m. U15: sportief

CO Bert Devoldere
0497 38 32 35
bertdevoldere@kmtorhoutjeugd.be

Jeugdteams U7 t.e.m U11: sportief

CO Bob Maertens
0479 58 08 17
bobmaertens@kmtorhoutjeugd.be

Jeugdteams U7 t.e.m. U11: sportief

Francky Vanhooren
0497 67 68 11
francky.vanhooren@telenet.be

Contactpersoon jeugdtrainers betreffende
activiteiten, extra-sportief…
Organisatie activiteiten en communicatie

Tania Lust
0497 75 24 56
francky.vanhooren@telenet.be

Contactpersoon afgevaardigden betreffende
activiteiten, extra-sportief…

Christophe Cornille
0497 82 93 53
tornooien@kmtorhoutjeugd.be
christophe@rfvc.be

Inschrijvingen vreemde tornooien
Organisatie eigen tornooien

Vertrouwenspersoon Marina Waerlop
0471 20 59 33
marina.waerlop@skynet.be

Ombudsdienst

Francky Declerck
0478 20 32 66
fdc23bel@yahoo.com

Organisatie sportkampen

Commercieel directeur Bram Deserranno
0493 51 53 52
bdeserranno@gmail.com

Commerciële contacten

Kinesist Dieter Laleman
0479 39 44 83
dieterlaleman@hotmail.com
Luc Bauwens
0499 74 60 47
luc.bauwens3@telenet.be

Medische begeleiding jeugdspelers
Registratie blessures
Communicatie over blessures

Bianca Degraeve
0472 53 54 31
degraeve.bianca@skynet.be

Club kledij
Opening KM-shop

Hoofdscout Stefaan Debever
0473 34 34 60
stefaan.debever@telenet.be

Opstelling scoutingsplan
Opvolgen testtrainingen nieuwe spelers

Rik Wydooghe
0477 53 02 56
rik.wydooghe@skynet.be

Verantwoordelijk bussen
Planning bus

Koen Delafontaine
0474 35 43 89
koen.delafontaine20@gmail.com

Buschauffeur
Organisatie & planning extra-sportieve
activiteiten
Kleine herstellingen

Rudi Claeys
0479 86 23 87
fa380908@skynet.be

Verantwoordelijk velodroom
Bezetting jeugdlokaal de Velodroom
Opmaak planning, reservaties, communicatie

Martine Hendrickx
0499 36 98 74
martinehendrickx@hotmail.com

Receptie tijdens jeugdwedstrijden velodroom
Toezicht velodroom
Openen en afsluiten kleedkamers velodroom

Gerechtigd correspondent Michel Denolf
0489 10 29 77
torhout1992km@deno.be

Contacten KBVB
Beheer dossier ongevallen

Organisatie inkom
Verdeling reserve-uitrusting

Ter herinnering
Dit zijn kinderen
Dit is een spel
De begeleiders zijn vrijwilligers
De scheidsrechter is een mens
Dit is niet de
Champions League

