
Beste KM-vrienden 

Als jeugdvoorzitter van onze mooie vereniging mag ik jullie een gezond, voorspoedig en 

sportief succesvol 2019 toewensen. 

Voor onze jeugdwerking is 2018 een schitterend jaar geweest. De bevestiging van wat we 

al langer wisten. We zijn goed bezig! En dat durf ik zonder schroom zeggen. Hoewel uitsla-

gen en klassementen in de jeugd minder belangrijk zijn, haalden we toch hele mooie resul-

taten. Ze mogen zeggen wat ze willen, maar iedere voetballer speelt nu éénmaal om te winnen. En da’s uiteinde-

lijk het mooiste wat er is. 

Maar naast die mooie resultaten hebben we nog verdere progressie gemaakt. De voetbalschool boomt, het 

nieuw aanbod techniektrainingen is een succes, de individuele opvolging van jeugdspelers via het volgsysteem 

dotcomsport is volledig ingeburgerd, we mochten tal van nieuwe financiële partners verwelkomen (al kunnen er 

nog altijd een pak meer bij…), een nieuw kunstgrasveld, maar vooral een aantal jeugdspelers maakten de stap 

naar de A-kern. Speelminuten verzamelen is nu het volgend doel in hun ontwikkeling. 

Onze taak als jeugdbestuur is om de juiste mensen op de juiste plaats te zetten. We vertrouwen op de professio-

naliteit van al onze mensen. Als jeugdbestuur zullen we, samen met hen allemaal, hard blijven werken om onze 

jeugdwerking op het niveau te houden waar we nu staan en te verbeteren waar we kunnen verbeteren. 

Als jeugdbestuur dragen we de verantwoordelijkheid dat de ruim 400 jeugdspelers en hun ouders, de supporters, 

de medewerkers, de spelers, de trainers hun voetbalding kunnen doen in een goede familiale omgeving, maar 

wel op een realistische manier. Daarmee bedoel ik dat we niet kunnen wedijveren met de vele profclubs in West-

Vlaanderen. We zijn KM Torhout en we zijn ons bewust van onze grenzen. Eén van die grenzen is dat we wer-

ken met heel veel vrijwilligers en niet met profs of mensen die fulltime in dienst zijn van KM Torhout. Deze vrijwil-

ligers zijn het kloppend hart van onze vereniging. Het is mede dankzij hun inspanningen dat onze vereniging 

hoog aangeschreven staat, dat wij datgene kunnen doen waarin we goed zijn: jeugdvoetballers opleiden en be-

geleiden. We hebben heel veel vrijwilligers, te veel om ze één voor één persoonlijk te benoemen en te bedan-

ken, vandaar dat ik dit in het algemeen doe: beste vrijwilligers en medewerkers … van harte bedankt. Graag dan 

ook een applausje voor deze mensen. 

2018 is voor KM Torhout een jaar geweest op dubbele snelheid. Terwijl de jeugdwerking hoge ogen gooide, was 

het bij onze eerste ploeg een pak minder leuk. Onze eerste ploeg degradeerde en de resultaten in het eerste 

deel van de competitie zijn toch ook niet zo goed. Maar we zijn een vereniging van vechters. En dat bedoel ik 

niet letterlijk. We zullen er alles aan doen om op zijn minst het behoud te verzekeren. Ik doe hierbij een oproep 

om onze eerste ploeg zoveel mogelijk te steunen. Samen kunnen we het behoud verzekeren. One Team, One 

Family! 

Vol spanning maar met het nodig vertrouwen kijken we uit naar 2019. Blijven bevestigen op sportief gebied. Blij-

ven een opleiding aanbieden onder leiding van getalenteerde en goed opgeleide mensen. Dat zijn en blijven de 

grootste uitdagingen.  
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Hard werken wint altijd van talent 

Als talent niet hard werkt 

Het stickeralbum werd op zaterdag 12 januari gelanceerd. Een uniek collectorsitem met alle spelers, van voetbalschool t.e.m. eerste 

ploeg, trainers, afgevaardigden en bestuursleden.  

In het najaar staat er een nieuwe audit van double pass op het programma. De afgelopen 6 jaar haalden we steeds het maximum van 4 

sterren. Ook waren we telkens genomineerd in één of andere categorie. Helaas leverde dit geen award op, maar een nominatie op zich 

is al heel wat. Onze uitdaging is om ook deze keer het maximum van 4 sterren te halen en zo bij het beperkt clubje van topopleidingen 

op amateurniveau te blijven. We durven te stellen dat we een voorbeeld willen zijn van jeugdopleiding in Midden West-Vlaanderen. En 

dat is geen eenvoudige opgave in een provincie met heel veel voetbalclubs, al dan niet geleid door één of andere bekende vlaming. 

Tot slot wil ik nog een aantal mensen bedanken. 

Vooreerst de mensen van het voormalig (maar ook een beetje huidig) stadsbestuur voor de aanleg van het 2de kunstgrasveld. Dit is een 

heel belangrijke investering ten goede van onze jeugd. We zijn uiterst verheugd dat ze gehoor hebben gegeven aan onze verzuchtin-

gen. Maar het kan nog beter. We blijven in overleg om jullie, in samenwerking met het stadsbestuur, een topaccommodatie aan te kun-

nen bieden. 

Een woordje van dank voor onze mensen van ons jeugdlokaal. Ze staan dagelijks paraat om jullie van dienst te zijn en dit ten voordele 

van onze jeugd. Want we steken niet onder stoelen of banken, maar de velodroom is voor de jeugd de belangrijkste bron van inkom-

sten. En daarmee kom ik tot een volgende categorie mensen die ik wil bedanken: onze financiële partners. Zowel de partners die al 

lang onze jeugd steunen, als de nieuwe partners. Mede dankzij jullie financiële input kunnen we onze uitdagingen blijven realiseren. 

Maar we durven te dromen van meer. Vandaar een oproep naar de ondernemers binnen onze vereniging. Ga met ons in zee en help 

zo mee de jeugdwerking naar de top te brengen en daar te houden. 

Een gelukkig nieuwjaar 2019. 

Jeugdvoorzitter Jan Strobbe  





Vlaamse Week tegen Pesten 
22 februari tot 1 maart 2019 

KM Torhout is een pestvrije club 

Bij KM Torhout is er geen plaats voor pestgedrag  

Lees ons anti pest charter. 

Het 34ste 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 duiveltjes) en de 
stedelijke sportpleinen van de Stad Torhout. 
Alle spelertjes worden verwacht op maandag 15/04, dinsdag 16/04, donderdag 18/04 en vrijdag 19/04/2019. 
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.  

Online inschrijven 

Er is geen succes te behalen in een training 

maar zonder training is er geen succes te behalen 

Torhout Carnaval 

Op zondag 10/03/2019 trekt de carnavalsstoet weer door 

Torhout. Na het succes van de vorige jaren, willen we ook dit 

jaar deelnemen aan deze stoet. 

Dit keer met als thema KM-Jeugd hangt de clown uit.  

We rekenen weer op een massale deelname. 

Alle info bij Francky Vanhooren en weldra op de website.  

http://www.kmtorhoutjeugd.be/documenten/Anti%20pesten.pdf
http://www.kmtorhoutjeugd.be/events/voetbalkamp-paasvakantie-2019




TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS 

Zelfevaluatie vinden wij voor de spelers heel belangrijk. Maar als 

bestuur durven we ook kritisch kijken naar onze eigen werking.  

Daarvoor stelde het jeugdbestuur een tevredenheidsonderzoek 

voor ouders op. 191 ouders namen de tijd om deze enquête in te 

vullen. Onze vereniging telt iets meer dan 400 jeugdspelers. Grof 

geteld betekent dit dat we ongeveer 50% van de ouders bereikt 

hebben. Een geslaagd resultaat waarbij we de enquête dan ook re-

presentatief mogen noemen. 

Verderop vindt u de eerste resultaten. Het jeugdbestuur zal ook een 

aantal actiepunten uitwerken die dan ook gecommuniceerd zullen 

worden. 

In 2014 werd onze jeugdwerking een eerste keer doorge-

licht door double pass—footpass. 

Onze doelstelling was het interprovinciaal label te halen. 

We slaagden daar grandioos in. Meer nog, we haalden 

zelfs het 4-sterren label.  

3 jaar later konden we onze status van 4-sterren club be-

vestigen. We mochten toen zelfs onze jeugdwerking voor-

stellen op de quality in sports happening waarop de top 

van het Belgisch jeugdvoetbal aanwezig was en dit sa-

men met KRC Genk en RSC Anderlecht. 

In het najaar van 2019 krijgen we een nieuwe doorlichting. 

Doelstelling is uiteraard het behoud van de 4 sterren. In de 

loop van het jaar zal over deze audit meer gecommuni-

ceerd worden. 



Voetbalvisie jeugdopleiding  

Vanuit een goede organisatie en blokvorming …  

komen tot verzorgd en dominant voetbal …  

met opbouw van achteruit …  

maar met snelle diepgang en omschakeling als het kan.  

Profiel jeugdspeler KM  

Steeds de bal willen hebben.  

Steeds een oplossing vooruit proberen te vinden.  

Steeds een actie durven maken op alle plaatsen van het veld.  

Steeds de sterkste willen zijn in een 1 tg 1 duel.  

Steeds een gezonde trainings- en wedstrijdmentaliteit tonen.  

Steeds fairplay hoog in het vaandel dragen.  

Steeds het individueel technisch niveau verder ontwikkelen.  

Opleidingsbrochure jeugd KM Torhout 

Verantwoordelijken 2018-2019  

Jeugdvoorzitter Jan Strobbe  

Ondervoorzitter Maurice Bolle  

Secretaris Diedrik Van Tieghem  

Penningmeester Ann Verkeyn  

Vertrouwenspersoon Marina Waerlop  

Commercieel directeur Stephan Wenning  

Jeugdmanager & coördinator U16-U21 Kris Defreyne  

TVJO & coördinator U12-U25 Johan Coudyser  

Coördinator U7 – U11 Bert Devoldere  

Coördinator U7 – U11 Bob Maertens  

Coördinator Jong KM Roland Verhaeghe  

Hoofd scouting Wesley Werkbrouck  

Verantwoordelijke medische staf Dieter Laleman  

Verantwoordelijke KM-shop Bianca Degraeve  

Verantwoordelijke studiebegeleiding Diedrik Van Tieghem  

Verantwoordelijke bus Rik Wydooghe  

Verantwoordelijke velodroom An Schoonbaert  

Verantwoordelijke sportkampen Francky Declerck  

Verantwoordelijke tornooien Christophe Cornille  

http://kmtorhoutjeugd.be/documenten/opleidingsbrochure%20jeugd%20KM%201819.pdf








WIE IS WIE JEUGD TORHOUT 1992 KM 

 

NAAM, GSM, MAIL VERANTWOORDELIJK VOOR 

 Jeugdvoorzitter Jan Strobbe 
0475 82 48 63 
jan.strobbe@chem-lab.be 

   

Algemene organisatie 
HRM 
Contacten met eerste ploeg 
 

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

 

Algemene boekhouding 
 

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

 

Administratie 
Algemene communicatie 
Jeugdkrantje & Ka-imertje 
Website 
Dotcomsport & digitale wedstrijdbladen 
Opvolging ongevallen 
 

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

 

Financiële transacties 
Vergoedingen scheidrechters, medewerkers 
Organisatie inkom 
Materiaal trainers 
Bestellingen water, 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 eerste ploeg 
 

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

 

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

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

 

Jeugdteams U7 t.e.m. U11: sportief 

 Coördinator 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 Stephan Wenning 
0472 56 39 99 
stephan@wvwk.be 
 

 Commerciële contacten 
Sponsorcontracten 

 Revatrainer & kinesist Silke Pattyn 
0479 48 08 23 
silke_pattyn94@hotmail.com 

 

Medische begeleiding jeugdspelers 
Registratie blessures 
Communicatie over blessures  
Revalidatie training 

 Mental coach Haike Vandecasteele 
0477 75 48 91 
haike.vandecasteele@kmtorhoutjeugd.be 

 

Mentale begeleiding jeugdspelers 

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

 

Club kledij 
Opening KM-shop 

 Hoofdscout Wesley Werkbrouck 
0476 01 22 29 
wesleywerkbrouck@gmail.com 
 

 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 

 An Schoonbaert 
0473 27 31 12 
anschoonbaert@hotmail.com 

 

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

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

 

Contacten KBVB 
Beheer dossier ongevallen 

 




