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Het seizoen 2016-2017 is halfweg en het mag gezegd worden: het is succesvol. Onze eerste
ploeg draait bovenaan mee en ook onze beloften staan momenteel op een 2de plaats.
Maar ook in de jeugdploegen wordt goed werk geleverd door trainers, begeleiders en
uiteraard ook door spelers. Niet enkel onze interprovinciale teams scoren hoog, ook de
gewestelijke teams doen het meestal goed. Kers op de taart is de ‘wintertitel’ van onze
gewestelijke U15 van trainer Jelle.

Dit alles is het resultaat van jaren keihard werken. Na onze audit 3 jaar geleden, die ons toen 4 sterren
opleverde, zijn we niet op onze lauweren gaan rusten. We hebben ervoor gekozen om heel doelbewust een
totale visie uit te werken. Een visie die ondersteund wordt door alle geledingen binnen onze club. Een totaalconcept uitgewerkt en gedragen door zowel sportief verantwoordelijken als door trainers. Onze doelstelling is
om eigen opgeleide jeugdspelers af te leveren in het beloften team en/of de eerste ploeg. Daarnaast blijven
we ook doelbewust kiezen om gewestelijk jeugdvoetbal aan te bieden, waar we ook met dezelfde visie werken
als bij de provinciale en interprovinciale teams.
We willen het uitgangbord zijn van jeugdopleiding in Midden West-Vlaanderen. Onze manier van werken lijkt
ook aan te slaan. Ondertussen hebben we de kaap van 400 jeugdspelers ruimschoots overschreden. De voetbalschool boomt eveneens.

steun de jeugd
breng een
bezoek aan

Jeugdlokaal
De VELODROOM

Ook in 2017 zullen we er alles aan doen om onze jeugdwerking verder te optimaliseren en uit te bouwen. Maar
steeds vertrekkende vanuit onze visie en missie en met onze doelstelling in het achterhoofd. Uiteraard kost dit
handenvol geld. We kunnen er helaas niet om heen. De uitgaven blijven stijgen: hogere huur velden, hogere
kosten scheidsrechters – trainers – medewerkers… Om dit alles te kunnen bekostigen, organiseren we een
aantal activiteiten. De inkomsten hiervan keren integraal terug naar onze jeugdwerking. Maar ook onze café is
een belangrijke bron van inkomsten. Daarnaast kunnen we ook rekenen op heel wat sponsors. We willen deze
mensen alvast van harte bedanken voor hun financiële steun en we durven rekenen op een lange duurzame
samenwerking. Uiteraard staan wij steeds open voor nieuwe financiële impulsen. Daarom ook deze oproep
naar nieuwe sponsors zodat wij deze prachtige jeugdwerking verder kunnen blijven uitwerken en ontwikkelen.
Eveneens willen wij de meer dan 100 medewerkers en vrijwilligers van harte bedanken. Zonder hun hulp zouden wij niet staan waar we nu staan. Maar ook een speciaal woordje van dank aan stad Torhout voor de aanleg
van het kunstgrasveld hier op de Velodroom. Dit is een geschenk uit de hemel. Maar toch durven we zeggen
dat er nog steeds een nood is aan meer voetbalvelden en kunstgrasvelden in Torhout voor alle voetbalverenigingen in onze stad. Ook in deze zal KM Torhout zijn verantwoordelijkheid niet ontlopen en in een open en
constructief overleg gaan met de stadsdiensten.
Tot slot staan we voor heel belangrijke weken. De voorbije maanden werd keihard gewerkt aan het dossier
voor footpass. 3 jaar geleden haalden we het interprovinciaal label met 4 sterren en een score van 74%. Onze
ambitie is om minstens even goed te doen zodat we ook de volgende 3 seizoenen interprovinciaal jeugdvoetbal kunnen aanbieden hier bij KM Torhout. We hebben er alle vertrouwen in dat we ons label kunnen behouden.
Bij deze wil ik dan ook een toast uitbrengen op een sportief succesvol 2017.
KMT, One Team, One Family.

Bezoek regelmatig de website van de jeugd

www.kmtorhoutjeugd.be

Onze website wordt heel veel geraadpleegd. In 2016 noteerden we 363 129 bezoeken. Dit zijn net geen 1000 bezoeken
per dag.
Als bedrijf kan je hiermee mee profiteren. Word websitesponsor voor € 125/kalenderjaar (excl BTW). Uw logo verschijnt op alle websitepagina’s van de jeugd en het wordt vertoond in jeugdlokaal de velodroom.
Interesse? Neem contact op met commercieel directeur Maurice Bolle (0477 45 57 09) of jeugdvoorzitter Jan Strobbe
(0475 82 48 63).
Andere sponsormogelijkheden zijn steeds bespreekbaar.
Meer info op www.kmtorhoutjeugd.be/documenten/sponsormogelijkheden%20jeugd%20KM.pdf

Stem Dirk Couwelier en
zijn roosje Tania
tot prins carnaval Torhout 2017
(ovd sparrestede)

Zaal de Mast—25/02/2017
Stemmen kan tussen
19u tot 23u30

Interview met Dirk Couwelier

ben er blijven plakken. Je kent dat wel: nog eens terug gaan, want
het was leuk. En de volgende keer nog eens en nog eens… En het is
niet meer gestopt. KM is in hart gekropen. Het zit erin en het geraakt
er niet meer uit. Het is een warme club, heel familiaal, heel verslavend ook. Je kan er wel eens zwansen en dom doen, maar nooit
agressief. Ons motto is niet voor niets One Team, One Family.
Binnenkort sta je voor een belangrijke uitdaging. Je stelt je kandidaat als prins carnaval voor 2017. Hoe ben je tot dat idee gekomen?

Vorig jaar (2016) zijn we op stemming van Prins Carnaval in de Mast
in contact gekomen met Marcel Vanacker, voorzitter van de orde
sparrestee. Na wat pintelieren en wat zeveren over het carnaval in
Torhout en dat we met de jeugdwerking de laatste 2 jaar mee stapten in de stoet, is plots het idee ontstaan om kandidaat te worden.
Samen met mijn roosje Tania Vanhooren (partner van Francky VanDirk, kan je jezelf eens voorstellen. Wie ben je? Hoe oud ben je? hooren) hebben we toen, in samenspraak met Marcel, beslist om ons
te stellen. Rik Wydooghe en Francky Vanhooren waren al wat langer
Wat is je functie binnen KM Torhout?
bezig met het idee om met de jeugd iets te doen voor carnaval. Zij
Dirk Couwelier, 52 jaar, getrouwd met Nancy Sintubin, vroegere uitzijn dan ook de drijvende kracht achter mijn kandidaatstelling en het
baatster van café de Velodroom. Ik ben al 14 jaar afgevaardigde van
hele gebeuren van KMT op carnaval.
de U14. Daarnaast ben ik lid van het jeugdbestuur, secretaris van
supportersclub de clubboys en busverantwoordelijke bij verplaatsin- Uiteraard is het belangrijk dat mensen jou steunen. Hoe kunnen ze
dat doen?
gen van supporters naar wedstrijden van de eerste ploeg.
Je bent al heel wat lange jaren actief binnen de jeugdwerking van Ouders en spelers moeten zeker komen stemmen op 25 februari in de
KM Torhout. Wat heb jij de laatste jaren zien veranderen aan het Mast, tussen 19u en 23u30. De ingang bedraagt 2 euro (maar daar
zit een drankje inbegrepen). Jeugdspelers krijgen van mij gratis toejeugdvoetbal in het algemeen?
gang. Daarnaast zou het leuk zijn mocht iedereen helpen om stemHet niveau van het jeugdvoetbal is lager door de vernieuwing van de
men te ronselen. Breng familie en vrienden mee, maak reclame, deel
reeksen een paar jaar geleden. Vroeger zaten jeugdploegen in een
flyers uit. Als ik verkozen word, dan wordt het die avond gegaranreeks met dezelfde tegenstanders als de eerste ploeg. Volgens mij
deerd een heel groot feestje in de velodroom. Maar ook op zondag
was het niveau van het nationaal voetbal (nu interprovinciaal) toen
12 maart (de dag van de carnavalsstoet) zal het dan één groot festijn
veel hoger. Daarnaast zijn ouders en spelers ook veel mondiger gezijn.
worden de laatste jaren. Maar daar kan ik goed mee om gaan. Ik ben
Ik reken op de hele KM-familie en entourage om mij te verkiezen tot
namelijk ook iemand die graag ‘babbelt’… En ik doe alles voor mijn
prins Carnaval Torhout 2017.
‘schaptjes’.
Wat wens jij nog KM Torhout in haar geheel en de jeugdwerking in
Wat vind jij van onze jeugdwerking de afgelopen jaren?
het bijzonder toe?
We zijn heel goed bezig. Onze club bloeit de laatste jaren, dank zij de
Eigenlijk zou ik graag hebben dat we met de jeugd in eenzelfde reeks
inzet van heel veel medewerkers en vrijwilligers. We moeten zeker
spelen zoals de eerste ploeg (net als vroeger). Daarnaast wens ik dat
verder blijven doen zoals we nu bezig zijn.
we een stabiele club blijven met respect voor wat er was, nu is en zal
We kennen jou ook als vurige supporter van onze eerste ploeg. Er is zijn. We mogen onze waarden, normen en sterktes niet naast ons
bijna geen enkele wedstrijd die je mist, zowel thuis als op verplaat- neer leggen. Dit maakt KM uniek en mooi. Dit moet zo blijven.
sing. Wat maakt van jou zo’n vurige supporter? Wat trekt jou het
meest aan in KM Torhout?
Dank je wel Dirk, voor dit verhelderend gesprek. Je hebt onze volleVroeger was ik hevig Club Brugge supporter. Dat ben ik nu nog altijd, dige steun.
maar dan op een passieve manier. Ik ga niet meer naar wedstrijden.
Lang geleden volgde ik eens heel toevallig een wedstrijd van KM en

Hard werken wint altijd van talent
Als talent niet hard werkt

17/02/2017—24/02/2017 Vlaamse week tegen Pesten
KM Torhout is een pestvrije club—Bij KM Torhout is er geen plaats voor pestgedrag
Lees ons anti pest charter: www.kmtorhoutjeugd.be/documenten/Anti pesten.pdf

Voetbalkampen KM

Datum/Tijd

Activiteit

28/01/2017 - 29/01/2017
18:00 - 03:00

Nieuwjaarsfeest jeugdwerking
De Mast, Torhout

01/02/2017
08:00

Start verkoop fototombola
De Velodroom, Torhout

25/02/2017
19:00 - 23:00

Verkiezing prins Carnaval
De Mast, Torhout

12/03/2017
14:30

Carnavalsstoet
Centrum, Torhout

08/04/2017 - 09/04/2017
Hele dag

Internationaal U16 tornooi
Kunstgras Velodroom, Torhout

11/04/2017 - 14/04/2017
09:00—16:00

Voetbalkamp & Clinics
Velodroom & sportstadion, Torhout

15/04/2017
Hele dag

25ste Raf Demol Paashappening dag 1
Sportstadion Benny Vansteelant, Torhout

17/04/2017
Hele dag

25ste Raf Demol Paashappening dag 2
Sportstadion Benny Vansteelant, Torhout

29/04/2017 - 30/04/2017
18:00 - 03:00

Eindeseizoensbbq
De Mast, Torhout

20/05/2017
09:30 - 16:30

Pasdag 1 kledij 2017-2018
Jeugdlokaal de Velodroom, Torhout

27/05/2017
09:30 - 16:30

Pasdag 2 kledij 2017-2018
Jeugdlokaal de Velodroom, Torhout

Paasvakantie
11-12-13-14 april 2017

Zomervakantie
14-16-17-18 augustus 2017

Oproep tot vrijwilligers voor
hulp bij de 25ste Raf Demol
Paashappening voor duiveltjes
Traditioneel organiseert KM Torhout tijdens het paasweekend (zaterdag 15/04
en maandag 17/04) een happening voor
duiveltjes U6 t.e.m. U9.

Ook dit jaar zullen er ruim 40 ploegjes afzakken naar het sportstadion voor een
leuk tornooi.
Uiteraard vergt dergelijke organisatie
veel voorbereiding. Diedrik Van Tieghem
neemt de taak op zich om dit tornooi sportief te organiseren. Oswald Dekoninck
zorgt voor de scheidsrechters.
Daarnaast staat er ook een grote organisatie op poten om de vele bezoekers goed
te kunnen ontvangen. Deze organisatie is
in handen van de cel catering & logistiek
onder leiding van Koen Delafontaine en
Francky Vanhooren.

Koen Sap
Juridisch Adviseur
Nalatenschappen
050 22 17 17
Torhout

Onze paashappening is al steeds een succes geweest, dank zij de hulp van vele
vrijwilligers. Bij deze doen wij een oproep
aan mensen die zich geroepen voelen om
hun steentje voor deze paashappening bij
te dragen. Ben je bereid te helpen? Neem
dan contact op met Diedrik, Oswald, Koen
of Francky.

Coachjas

Hooded sweater half zip

€74,95 €56,00

€42,00 €29,00

onlineshop.kmtorhoutjeugd.be
Top U16 tornooi op de Velodroom
Zaterdag 8 en zondag 9 april 2017 is de velodroom de place to be voor
top jeugdvoetbal
De Clubacademy van Club Brugge KV organiseert dit weekend een
internationaal U16-tornooi
Deelnemende ploegen zijn Atletico Madrid, PSV,
Arsenal FC, Chelsea FC, Olympic Lyon, Schalke 04, Borussia
Mönchengladbach en Club Brugge

Meer info volgt via de officiële kanalen

Audit double pass
Op dinsdag 10 januari ontvingen we de auditeur van double pass
om de jeugdwerking, en bij uitbreiding de volledige vereniging,
door te lichten. We hebben er alvast een goed gevoel aan over gehouden. Eind maart, begin april krijgen we het resultaat. We zijn benieuwd. Maar we hebben er vertrouwen in dat KMT een 4-sterren
club blijft.

Er is geen succes te behalen in een training
maar zonder training is er geen succes te behalen

Vind je een foutje op onze website of in onze communicatie? Laat het ons weten via

kmtorhoutjeugd@gmail.com
Heb je een berichtje voor het ka-imertje, een weetje van een ploeg, een
activiteit binnen KM ... mail naar info@kmtorhoutjeugd.be

