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Een Terugblik !

2OO7 wos het 59ste ILOKA joor en dot hebben we terecht gevierd. Reeds in
september 06 - het begin von het f eestseizoen - wos er een receptie met foto's
uit het verre en nobije verleden, en iedereen vond hier uuel een herinnering. ïoen
hodden we die prochtige uitstop met de huifkor voor leiding en bestuur woor we

ollemool von genoten. Het 5O"t' Turnfeest uros een knoller von formoot met als
ofsluiter een spetterend vuurwerk, oprecht een feest om trots op te zijn. Dan

nog een receptie oon het begin von het 51'+'turnseizoen om olzo ons feestjaor of
te sfuiten. Dot dit olles veelwerk en orgonisotie met zich meebracht nemenwe
er groog bij.

Bij een terugblik zie je moor pos hoezeer olles veronderde - von het gewone
schrijf en rekenwerk zijn we nu, willen of niet in het tijdperk vqn de computer
gekotopulteerd. Als "oudere" moet je don even terug noor school wont onders
rook je de pedalen kwijt en kon je echt niet meer volgen. Ook foto en film
toestonden moeten we toch onder de knie krijgen willen we nog op een
eigentijdse monier noor buiten komen.

Het lesgeven en de wedstrijden zijn ook noor een totool ondere dimensie
geëvolueerd zodot leiding en hulpleiding steeds moeten bijscholen om qlle

nieuwere trends te kunnen blijven volgen. Toch mogen we niet uit het oog
verliezen dot we dit in de eerste ploats doen om onze "jeugd" von 3 tot ... een
gezonde en verontwoorde ontspanning te bezorgen en liefst oon betoolbore
prijzen. Dit kon enkel moor door het vele vrijwilligerswerk en doar onze lidgelden
zo laag mogelijk te houden, zodot je nog met de ganse familie naor de turnzool
kon trekken.

Nu is het dus tijd om weer vooruit te blikken en onze plonning voor de volgende
joren op punt te stellen. Zolang we nog vrijwilligers vinden om steeds mqor weer
opnieuw een turnseizoen op gong te trekken, goon we zeker ons best doen om
doqr somen iets mooi von te moken.

ïrène Huygen
voorzitter rood von bestuur
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RAAD VAN BESïUUR vzw ILOKA

HUYGEN Tréne
PLOMPEN Erno

VAN DORST Willy
VERLINDEN Steven
GEYSKENS Antoon

Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Penningmeester

lid

voorzitter
ondervoorzitter
secretaris
penningmeester

v o or zit t er / secr et ari s
ondervoorzitter
penningmeester
hoofdleiding
moteriaolm eester

Hoofdleiding

GEYSKENS Antoinetta
JOOSENS Wolter
SWIJNEN Michael
DE LEEUUW Ludo

SMITS Lucienne

DE BREUCK Ronny

GEYSKENS Mario
NEIMAN Gerda
FISSERS 6uy

lid
lid
lid
lid
lid

DAGELIJKS BESTUUR

HUYGEN Tréne
PLOMPEN Erno

VAN DoRsT Willy
VERLINDEN Steven

BESTUUR turnkring ILOKA

VAN DORST Willy
PLOMPEN Erno

VERLINDEN Steven
HUYAEN Tréne
JOOSENS Walter

EFFECTIEVE LEIDINo

HUYGEN Tréne
SïOOP fnge
SWIJNEN Michoel
MOMMEN fndra

cheÍ werkploeg
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

DE KEERSMAECKER Kelly
HAMAECKERS Nancy

DE LEEUW Nodine ( tot mei ?OO7)

DE LEEUW Tom (cooch volleybol)

HULPLEIDIN6

STEYNEN Rino

CALLUY Cindy

DOMS Soro

ASPTRANÏ - HULPLEIDINa

NAUMANN Melisso
WOUTERS Carmen

WOUTERS Zöe
BOEYE Aster
SIMOENS Noemi

DUA Chontal
6EySKENS Morio (toezicht kleuterofdeling)

SEMPELS Nothalie
GUEUENS Morijke
TAHON Christo
DEBIE Ellen



KLEUÏERS & KIDS

KINDER6YM

KIDSDANCE

Klauters welkom vanqf 2 | joor (pompervrij) tot ongeveer ó joor
ïn bepoolde gevallen kon leefti;d worden verlengd. Beslissing door hoofdleiding.
Turnoefeningen bij de kids zijn voorbereiding ofdaling kindergym.

Meisjes en jongensofdeling tot ongeveet 12 jaor
Deelnome kri ngwedstr i jden en/ oÍ brevettendog mogel ij k

Geen deelname wedstrijden of delingsturnen

ïoegonkelijk voor vrouwelijke- en monnelijke leden
ïurnoefeningen oon toestellen en longe mot
Deelnome recreatieve turnwedstrijden
Deelnome wedstri.ldturnen mogel ij k. mits licenti e gymf ederatie

Hoof dzokel i j k vrouwel ij ke leden (jonge ns eveneens we lkom)

BeoeÍ enen von al ler lei donsvormen"
Geen turnwerk, geen wedstrijden

TOESTELTURNEN
Nieuwe ofdeling vanof september 2aO7
Uitsluitend toestelturnen
Deelnsme aan r ecreatieve turnwedstrijden
Deelnome wedstri jdturnen mogel ij k mits I icentie gymf ederatie

LAN6E AAAT / TRAiAPOIJNE

Speciol isatieof deling
Toegonkelijk voor jongens en meisjes vonof 14 joor
Deelnome aon recreotieve turnwedstijden
Dee I nome wedstr i jdturnen mogel i j k m i ts I icentie gymÍ ede?atie

CONDTTIEOY,I

Afdelingvoor zowel jonge ols oudere volwossenen

Gebruik von tuigen, geen toeslelwerk
Gemengde ofdeling

SENIOROBIC
Toegonkelijk voor olle leeftijden die' rustig'osn hun conditie willen werken
Gemengde afdeling
Conditiegymo ef eningen op lcAer niveou

VOLLEYBAL

Recreot ieve ontsponni ngsof del i ng, toagonkel ijk vonaf
Vriendschappelijke wedstrijden mogeli;k
Lidmootschop von deze ofdeling geeft geen recht op

\_o#tl
&ue{I r ---. -/fitíAhl

14 joor voor mannelijke en vrouwelijke leden

I idmoatschap gymlessen zonder bij betol ing

x
)r

x

T

x
x

x
x
x
x

)l
,1

x

x
x
x
x

x
x
lt

x
x
x

x
x
x
,(

T

x
x



De lessen vinden ploots in de turnzool von het Koninklijk Atheneum (KA), Streepstraot t6 te
Kopellen. De ofdeling seniorobic vindt een onderkomen op de bovenverdieping van de gemeentelijke
sporthol (65), Christioon Pollemanstroot 84 te Kopellen.

UURROOSïER von tot en ni ?OO7:
AFDELTN6 DA6 UUR TURNZAAL

Kleuters & kids woensdog 14.00 - 15.30 KA

Gym 6-L? joor (meisjes) vrijdog 18.00 - 19.30 KA

6ym jongens vrijdog 18.00 - 19.30 KA

Gym+ ( meisjes+12, jongens+14) moondog 19.00 - 20.30 KA

Kidsdonce dinsdog 18.00 - 19.00 KA

Aërobics dinsdag 19.30 - 20.30 KA

Seniorobics dinsdog 14.00 - 15.30 GS

Lange mot / mini trampoline vrijdag 19.s0 - 20.30 KA

Conditiegym moondog

vriidao
19.30 - 20.30
19.30 - 20.30

KA

KA

Volleybol dinsdog 20.30 - ?2.OO KA

UURROOSïER von seDtember tot en r 2007:
AFDELTN6 DA6 UUR TURNZAAL

Kleuters & kids woensdog 14.00 - 15.30 KA

Kindergym vrijdag 18.00 - 19.30 KA

Gym* moondog 19.00 - 20.30 KA

Kidsdonce dinsdog 18.00 - 19.00 KA

Aërobics dinsdog 19.30 - 20.30 KA

Seniorobics dínsdog 14.00 - 15.30 GS

Longe mot / mini trompoline vrijdog 19.30 - 21.00 KA

Condítiegym moondag

vri.idoq
19.30 - 20.30
19.30 - 20.00

KA

KA

Toestelturnen zaterdag 10.00 - 11.30 KA

Vollaybol dinsdog 20.30 - 2?.OO KA



Het joor 2OOT is zeker een hoogtepunt wot betreft het aontol lede-n gedurende de looste 15

joor. Voor de e"-rste mool steeg het ledenaontol tot boven de 180 en even leekhet oÍ er voor
volgend seizoen de koop van 200 leÀe.n zou worden behoold. Wot dit betreft kon ik u gerust
stellen dot dit niet het geval zol zijn, vermits bíj het somenstellen van dit verslog ol cijfers
bekend woren wat betreft het ledenacntol eind december 2008 hetgeen laat veronderstellen dot
we terug uitkomen op het ledenoontol van 2005, nomelijk ongev?.er t78 leden. Toch is deze
(kleine) doling zeker niet verontrustend en mog de toestond op dit ogenblik normool als worden
gezien.

Er dient opgemerkt te worden dot in dit ledenbestand eveneens het oontol leden inbe4repen is
von de ve.reniginge.n Sport + en S-Sport (zie onderstoand koder)

ledenaantal 2000-2007

60

40

20.
0']--'--------.-:----T-- -, - "'

aantal aantal aaRtal aantal aantal aantal aantal aantal
leden leden leden leden leden leden leden leden

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
113 152 L41 L14 139 778 170 188

Een extro positief punt oon dezeledenstijging is het feit dat in?OO7 er t5 jongerenbenedende
18 jaor ols lid werden ingeschreven. Dit is juist de groep die in olle turnverenigingen slecht
scoort en die voorol hun weg vinden in voetbolmiddens. Ook de tennisroge houdt oon, en sinds er
veel oondacht wordt besteed ín de medio (TV) oan BV's die donsen en ijsschootsen zol ook hier
wel een toeloop merkboor zijn. Een goed resultaot dus, moqr loot dit voorol onze aondacht niet
verzwakken en wookzoom blijven. Misschien moeten we eens nadenken in een werkgroep of er
niet een middel bestoot om jeugdige turners oon te trekken. Loat ons toch ook niet de
volwassenen over het hoofd zien, zij zijn de gepaste leden om hun kinderen de turnsport te loten
beoe{enen!

Bovenstoonde graÍiek toont aon dot het gemiddelde oontol leden gedurende de lootste 7 jaar !79
eenheden bedroogt, met een moximum von 188 en een minimum von 114 leden. Loot ons streven
naar eenjoorlijks ledenoontol von 150 wat een schitterend rsultoot zou zijn.

200
180
160
1an

Leden SpoÉ+:
De omni sportvereniging Sport + heeft na stopzetting van haar gymactiviteiten hun leden de mogelijkheid
geboden om aan te sluiten bij ILOKA. Zij blijven lid van Sport+, hun lidgeld wordt door de vereniging aan ILOKA
betaalt minus de vezekeringspremie. Dit betekent dat deze leden via sport+ vezekerd bÍijven .

ln2007 waren dit 6 leden.

Leden S-spoÉ:
Personen die lid zijn van S-sport (onderafdeling van Spa) kunnen eveneens aansluilen bij ILOKA aan gunstige
voorwaarden. Zij betalen het verschuldigde lidgeld minus de vezekeringspremie, hetgeen ook hier betekent dat
deze leden verzekerd zijn via S-sport.
Via deze weg vonden in 2007 zo'n 4 leden de weg naar onze vereniging. Bij aanvang van het nieuwe seizoen in
september sloten deze aan bii ILOKA.

100 --
80i



Reeds vanof het joor 2OO0 lag de verhouding tussen de monnelijke en de vrouwelijke leden

tussen de 20 en de75%. Voor 2@7 nemen de domes ean grotere voorsprong en stijgen boven de
80%, nomelijk 80,31% en dienen de mannelijke equivalenten genoe-gan te nemen met t9 ,69%.

Totool oontol leden?AO7: 188

Aontolvrouwelijkeleden: 151

Aantol monnelijke lede,n: 37

Van deze 188 leden zí jn er L57 leden woonochtig in Kopellenen zijn er 31 leden gedomicilieerd
buiten onze gemeente. Ook hier een stijging met ?4 leden die woonochtig zijn in Kopellen.

Brosschsqt:1
Merksem: 2

Schoten: 1

Hoevenen:

Wilrijk:
Schilde:

5
1

2

aantal leden 2007

r aantalvrouwelijkc lcden 151 I aantalmannelijke leden 37

aantal leden in / buiten Kapellen

bd RL...ksl.

leden wonend in Kapeilen 157 leclen uvonend buiten Kapellen 31

Aantol leden wonend in ondere gemeenten:
Stobroek: tz
Kolmthout: 2

Ekeren: 7
Zandvliet: t



Nationoliteiten buiten Belqië:

Nederlond: 3

Bij de jongere leden zijn er 9? die de leefti.ld vanl8 jaor niet hebben bereikt eind december

2OO7, en hier moken 20 mannelijke e.n7? vrouwelijke leÀen deel vsn uit. Beide seksen zijn goed

voor 49% von het ledental, de verhouding tussen vrouwelijke en monnelijke leden bedroogt hier
78% en?Z%.

leden jonger dan 18 jaar
iti !'r'oil!.,r'liil(r: li.'(li'r.t -7 2 È3 rll.'rrlrti:itjkr-'lt.:c!i'rl 2C

Yan deze jongeren wonen er 80 leden in onze gemeente, tZ leden hebben hun verblijfploots
buiten de geme-e-rfie Kopellen.

jongerenin / buiten Kapellen

f,t Reeksl
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wonend in Kapellen 80 wonend buittn Kapellen i.2



Vergelijkingstobel ledenoontol jongeren min. 18 joor:

jongeren min. 18 jaar

H Rcr.ksL

aantaljongeren in aantaljongeren in
2004 71 2005 75

aantaljongeren in aantaljongeren in
2006 17 2AO7 92

Steunende leden:

Sinds 2005 kunnen belongstellenden steunend lid worden von fLOKA. Door het storten von een

minimum bijdrage van 5 euro wordt men steunend lid. Eind ?OO7 noteerden wij I steunende

leden, dit betekent een winst von 3 leden ten opzichtevan2006. Een lid overleed gedurende het
joor 2007 e.n alhoewel deze minimumbijdrage zeer klein is, kunnen wehier niet van een succes

spreken. Er zijn gelukkig steunende leden die deze minimumbijdroge overschrijden.
Dezeleden ontvongen eveneens het ledenblad "Sprokkels".

ILOKA noteert volgende steunende ledex:

Loten we hopen dat deze evolutie zich mag voortzetten in positieve zin.

Lede.rtweetiest
dt 43leden tekenden in op de polis met verhoogde waarborgen (= ??,8%)
dt Oudste vrouwelijke lid is geboren in 1920
*t Oudtse monnelijke lid is geborex tnt9?9
dt Het jorgste lid is geboren in 20O4, en is rron het vrouwelijke geslocht
* ILOKA bezil S eeeleÀen bij de gymfederatie

( Guy Fissers, Wim Geyskens en Maria Geyskens)
.l ILOKA bezit l erelid op kringniveou (Ludwina 6aykens)

NAAM STEUNEND UTD WOONPLAATS I-rD 5INDS OPA,lERKIN6

DeWeerd Stello Stabroek oL/a7/o5
Wezenbeek Joonno Zandvliet 08/07/o5
Jospers Helmut Kopellen 30/09/06
Bortho lomeeussen Frons Kapellen 09/o9/06
De Smet Emmo Kopellen a9/o9/06 overleden tl/O5/O7
Von Den Berqh Eric Kapellen L8/1?/06
Lombrechts Jeanne Stobroek oL/og/07 nieuw

Von der Kroon Horold Kopellen 01/09/07 nreuw



ÏOP 10 AANÏAL JAREN LIDMAATSCHAP:

von De Hoon frma op 1 mei 2OO7 ziet de rongschikking van deze list er alsDoor het overlijden
volgt uit:

6EYSKENS Morio
FISSERS 6uy
6EYSKENS Antoon

GEYSKENS Ludwina
HUYGEN Tréne
DE LEEUW Nodine
DE LEEUW TOM

JOOSENS Wolter
NEIMAN Gerda
VAN DoRsï Willy

bestuurslid
bestuurslíd
lid vzw

erelid ILOKA
hoofdleiding
leiding
cooch volleybol
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

ltoKÍl

lid sinds Ot/09/7O
lid sinds Ol/Ot/7z
lid sinds OL/OL/7?

lid sinds Ot/Og/72
lid sinds Ot/Og/76
lid sinds Ot/Ot/77
lid sinds Ot/Ot/77
lid sinds OL/OZ/8t
lid sinds 24/09/82
lid sinds 06/09/83

10



AANWEZTGHEDEN
kr 204

tB/l = extro vergadering 50'jaarfeest
3t/5 = werkvergadering

A = aanwezig

V : verontschuldigd
XX = aÍwezig

Studenten, hulpleiding en ospiront hulpleiding ontvongen geen uitnodiging voor de vergodering.

Mogen deze wel vrijwillig bijwonen.

11

v, er. turnkri ÏLOKA

11t1 18t1 8t2 1t3 29t3 3/5 31/5 716 6/9 4t10 8t11 13t12

VAN DORST Willy A A A A A A A A A A A A

HUYGEN Tréne A A A A A A A A A A A A

VERLINDEN Steven A A A A A A A A V A A A

PLOMPEN Erno A A A A A A A A A A A A

GEYSKENS Morio A V A A A A A
.,..

A A A A A

JOOSENS Walter A V A A A A XX A A A A A

DE LEEUW Nodine V A A A V A VERÏREK NAAR BUÏTENLAND

DE BREUCK Ronny A XX A A V A A A V xx V V

MOMMEN fndro V xx V XX xx XX xx xx A V XX XX

HAMAEKERS Noncy A A A A A XX A A A A V A

SWIJNEN Michoel V xx V xx V V V A V xx V XX

DE KEERSMAECKER Kelly xx XX xx XX XX XX XX XX XX XX xx xx

STOOP fnge XX A \t XX XX XX XX xx XX XX

DE LEEUW TOM Ll A A V A XX v V XX A V

STEYNEN Rina Hulpleiding, enkel uitgenodigd op

werkvergadering
A

FISSERS 6uy Gecoöpteerd bestuurslid. ontvongt deverslagen von de vergaderingen

XX



2@7

Bestuursvergoderingen II-OKA :

lljonuori-Sfebrr.rori-lmoort-29moort-3mei-7juni-6september-4oktober-
I november - 13 december

Werkvergaderíry1 ILOKA :

31 mei

VergnderirB .iqarfgest ILOKA 5O:
18 januori

Vergoderino sporiroad Kapellen :

t? Íebrwri
25 september

Vergoderingr spoÉdienst Kopellen:
?O septembe-r

A.lgemqrc ledenvervodering ILOKA tzw:
26 opril

Algemene stotutaire ledenveroodering Oymfederotie:
?4 maarl

Bi jzorder e alwnene ledeïvergsderiJg Emf eder otíe z

26 mei
20 oktober

overlegverlndenírE gymfederatie :

t9 december

Alqemene ledenvergoderirB GymfedeÍltie :

20 opril

12



DAGORDE VERoADERINGEN 2OO7

Agendapunten toe te voeoen aon iedere vergaderinq (behalve werkverqodering\:
Verslag vorige vergodering - finsncieel verslag / ledenbestand - briefwisseling - rondvraog/ allerlei

11 jonuori:
Bepolen dotum SinterkloosÍe*st ?OO7 - eventuele bijkomende ocïiviteiten - jaarÍeast ?OO7

8 februari:
Joorfeest 2OO7 - onimotie Sinïerkloasleest 207 - stond viering ILOKA 50

I moort:
Verslag vergade.ring sportrood - joarfeest - toogdienst - stond tombolo - stond vierittg ILOKA 50 -
oni mot ie Sinterklaasf eest

29 moort:
Evaluotie: joorfeest - I mei viering - wedstrijden te Gqi - tombolo - stond vierhg ILOKA 5O - dotum

algemeneleÀe.nverEadering

3 mei:
Evoluotie: 1 mei viering - wedstrijden te Gent - tomboh - vierirE ILOKA 5O - dotum werkvergodering -
dorpsdog

31 mei: (werlneryPderirEl):

Werkve*Eadering seizoqr'O7 - ' OB - joarfeest 2OO8 - dritgende f inanciële verrichtirgen - dringende
bríefwisseling - ofsluitingreceptie 50 joor ILOKA - vario

7 juni:
Evoluotie: wedstrijden, tombols, viering ILOKA 50, dorpsdog - toogdienst - verslog werkvergoderitg -
extra toogdienst "noten in' f pork " - ofsluitingsreceptte - doïo ve*gade*inge.n seizoen '07 -'OB

6 septenber:
Evoluotie: toogdienst "noten in' t park" - nieuw turnseizoen - receptie ILOKA 5O - koderdog dons -
joorfeest 2008

4 oktober:
Evoluatia nieuw ïurnseizoen, receptie ILOLA 5O - kaderdag dons - I<aderwe.ekend - non gym doy -
joorfeest 20OB - verslog vergade.ritg sportdienst - verslog vergadering sportroad - toogdienst -
Sinterkloosfeest

8 november:
Evoluatie: koderdag dcns, kaderweekend - non gym doy - Sinterkloasfeest - toogdienst - joarfeest
20OB - vergoderdoto tot juni '08

13 december:
Evoluatie: wedstrijden LM (Weelde), non gym doy, Sinterkloosfeest,
gymgolo - kringwedstrijden - joorfeest ILOKA 2008

13

bosisgymtournee - bezoek



WEDSTRIJDEN - GY,IAACTTVITEITEN

JAARFEEST ILOKA
Vond ploots in de potyvolente z«l von het Koninklijk Technisch Atheneum op zoterdag 1O rruort en uyos

het 50" turnfeest sinds het ontstoon von ILOKA. Als exfruotje werd «n de bezaekers ee,n Eadget
uitgedeeld tu gelqenheid vnn dat 50 jorig bestaon. Von de gremeente ontving crtze vscrlitigirg eerr

extro subsidie rrun 250 €. Als opotheose werd de toeschouwer verrust met een spectoculoir
theatervuurwerk. Volgende leden kmmen in qonmerkiÍtg yoor hun jarar lidrnooÍschop:

5 j«r lid: Bo$€rts Corenzo
Vryr Hees Scrdrien
Vsn H€es ilortijn

Polinckx Volerie
Debie Ellen
Worzee Indro

Sempels Jolien
Pcuwels Pieter
Sempels Sofie

1o jm lid:

2O j« lid:

25.!mr lid:

3O joor lid:

Noens 6wen
Scheffers Lucio

jemas Lydia

Neimon G*da

De Leeuw Tom

De Leeuw lrlodine

15 jcar moteri«lmeestefi Joosens Wolter

5 joar leiding: De Keersmaecker Kelly
Swijnen filichael

35 joor bestuurslid: Gryskens Morio I

Geyskens Wim I

Geyskens Ludwino

Fissers 6uy

10 jmr lid + 10 joor besÍuurslid + 5 joar ondervoorzitter: Plompen Erno

14



Vonden ploots te 6ent op 5 mei, qt onze deelnemers bEhoolden volgende resultoten in de wedstrijd Mï:

Pupillen / benjomins
lrtiniemen/ beloften

Junioren / senioren

7" plaots {reysChelsey. Von Loer Emrna, lUorzeèIndra, Van Der6ofen Amber)

12t ploats ( Bogcerts Katenza, Dovíes ïne, Van Ergeland Silke,Goetscholckx Jono)

14" plaots ( Sernpels trlotholie, Debie Ellen, Van Loer Quinten, Van Els Sigrid)

3" ploots ( Joosens Cindy, Calluy Cindy, Swijnen Michoel, Wouters 6orrnen)

1Oe ploots (beye Aster, Simoens Nloemi, Tohon Christa, Sernpels Ilono)

13e plootS ( Volkenborgh Kim, De Ren klly. Jltaurmnn iÀelism, WoutercZcià)

Op de wedstrijd LilÀ werden volg*nde uitslogen gertrteerdl

Junioren / senionen: 8e ploots ( Joosens Cfrdry, &tlW Gndy, S*ijner [,lic[re], Wouters 6ormen, De Ren Kelly)s $ z ??t plaats (b,fs C\lellsrrí, Van Lcr Ërnrm, Warzeà Indno, Von &r €otell. Amber, Sempels Jolien)

Junioren / senklr.en: 2" ploofs (9rrlye Aster, Simoens Nloena, l{ormnn iÀelissq. Woufers Zoà, Volkenborgh Kirn)

Itiníenen/ beloften: 12e ploots ( ïshfl Christa, Debie Ellen, Vqn t.oer Quinten, Von Els Sigrid, Senpels i.lattnlie)It s '. 16" Ploots ( Bogoerts C.are.nto,, Davies Tire, Von Ergehrd Sillíe.Goetscholckx Joru, Setpels fbno)

Bij wedstrijd AGD behaalden onze deahv,ríters onderstaande resultoat:

Beqiamins / miniemen:
18" plaots ( Tohon Christo, Van Loer Erorm, Wezeèrndru,

Dovies ïne. Sempels Joli<n)

26t pl«ts ( Senpek rbrm, Von Engelard Silke, Bogoerfs
f\or,einza, Goetsclnlc{oc Jano. Yar Der ffen AnÈer)

Juniorren I *t*crenz
1ó' phots ( l.laurmna illelissq, Sirnoers }loerni ,Wye Astet,

Debie Elbn, Senpels Not?ulie)

WEDSTRIID UTT:
Individuele wedstrijd teWeelde (Rovels) op 17 november, met volgende resulïaten:

Beqiomins: ?Ou ploots: Leys Chelsza
21' ploots: Sampels Sofie

Beloften: 1" plaots: Tohon christo
6" plaots: Debia Ellen

: Von Elst sigrid
10" ploots: Setrpels lrlqthslie
11" plaots: Boeye Éster

lÀiniemen: 24" pffis:. Sernpeb florm
32'plocts: Do*es tine
43" plaots: Sanpels Jolien
48" plaats; Yan ErEelcnd Silke
49" plmts: War*éIndrs
51" ploats: Bogaerts Y,arr..rza

52'plaots: Von Gestel ilorgo
53" plaats: Gogtschalckx Jana
54" pkts: Senpels Coraliz

Jeugd: 2" phcts: tloumonn llelisso
3' ploots: Simens trloemí

ó" ploots: Ge.rrits Romani

7 ploats: Joosens Cindy
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IÏÈAII{ELACTIE:
Sinds 2OO4 neemt ILOKA deel aan de inzomelqctie von gebruikte PC-, Íox- en kopieercortridges die
worden opgehoold door de firmo 'Cortridge Powwern. Aon de leden wordt vio het ledenboekje en

Wereldvenst?r gevrnagd om deze cctridges in te willen inzamelen. Het resultoot voor deze rehtief
kleine insponnirg ( q e,rrl grote helpende hond voor mtuurbehoud) vertoolde zich in een kleine
opbrengst voor onze vereniging.

TOO6DE}.ISTEN:
ïjdens dete.e.stelijke aatgele4enheden von de ofdeling S-plus v*zorgt onze turnkring de toogdiensten
van deze ofdelirg welke *n extrs inkomen betekent voor ïLOKA. Ín ?OO7 vonden deze phots op

vo§ende &ta; 24 t*oort, 12 mei, 23 juni, tZ oktobet en I december. Een extra toogdienst ter
gele4exhetd rnn het muziekevenement 'lrtoten inï Park", voorzien in juli of or"qgusius diende te worden
geannuleerd door e*ttgrebrekkinge cohmunicotie tussen de inrichter sn onzevexerrigirry,-

VERKO@ tt AFEls e.d.:
Verkoop vic de leden von uuafels, truffels, cocoopatatjes en rnarsepein. fn totaol werden er 585 stuks
verkocht. Bij een minimumverkoop von 5 eenheÀen ontvorgen de leden hiervoor eqr leÀachque ter
woorde van57" von het verkochte bedrog.

VERKOOP YAN STEUNKAARTEN:
Ook in ?AO7 kende de verkoop rmn steunkoorten met grutis tombolo e.en groot succes. Donk zij devele
schenkers von prijzen kon de oonkoop von nieuwe prijzen worden beperkt. De hoofdprijs werd
geschonken door de firmo Von Horrere. De trekking vond phots op 16 mei en q t rsran 74 griizerr
voorzien.
Detoil: Nog steeds zijn er teveel leden die hun koarten niel af te loot atreke,rctrl

1 iiEI ï/IERIIr|6:
Vond ploots op 3O opril door de ploatselijks SPo ofdeling in jeugdcentrum'den Bi/. Vio het nroondblod
"lVereldvenster" werden onzeleÀe.n ingelicht over dit kinderfeest.

YIERIIrIG 5O joor I3l(A GESTUUR EN l§tDllrl6):
Voor details zie blodzi jde?4

DORPSDA6:
Vond ploots op zondag 3 juni is e-en orgrcnisatie
von het gemeentebestuur in devetl<e.ersvrije
stroten van het centrum. Ook in ?@7 fuatte
ILOKA, t* hoogte vqn de socislistische
mutualiteit op de Hoevenseboon een coféstqnd
uit en een lootkraam. Deze activiteit gebeurt
in samenwerking met ANIÀ,IO, die insfoon voor de
hotdog verkoop.
Voor wot beïreft de standplaots voor 2OO8, is de
toestond op diï moment onduidelijk, vermits de
mutuoliteit norrrolifer verhuisd begin 2008 !

16



SLEEP.IN:
OP 28 sePtshber mm€n de j*g*en tren cnrze v*anQitq deel mn een door htm leidiqg gepknde sleep-in
die gehouden werd in het koortershuisje aoa de zijiryr«rg(Kapelsestr«t) van het gemeertepark l.lo da
turnles die plmrsvond, voorofgoond «n de sleep-in, verfrokken de jorqeren van groep 4 & 5 onder
toazicht von hun leidirg rmr het koortershuisje.

íFffi5OJAARILOKAT
Voor details zie bladzijde?5

EREI-EDEND^6 6YIÀFED:
Vond ploafs op ó oktober ta 6erfi. o,llae e*drden «rtvirEen hiervoor de benodigde inforrnotie me?
individuele imchrijvirg.

DEHÀIAIIE QTIIZ'DERDEIVERELT!":
ïjdefts hot 3' we*eHuer,lqad mrn l ploeg wr ILOKA deel@r de hierbij irgerióte guiz op ?7 oktab*
en behaolde det?" pkts.

NON.6YI{ DAY:
Op aonvroag yan de jongerenleiding ingericht
op 17 november in jeugdcentrum "Den Biz".

Het gezellig somenzijn, dat bqeleid werd
door een spoghetti schotel, werd voorof
ge1l@n door e-e-n showwedstrijd voor onze
jongeren. Dit loatste werd g*n schot
in de roos. Er daogden slechts 5 deelnemers
op. Het gezellig samenzijn en de bijbehorende
mooltijd werd wel eensucces.

SINTERÍLAASFEEST:
Het Sinterklaosfeest voor dejongeren tot 1O joor vond
pkots op 28 november in jeugdcentrum "Den Biz". Als
onimstie w*d gekozen voor goocheloor 'Peter Pocus" en

no afloop bracht de Sint e-nZwarte Piet de kinderen een
bezoekje ert verraste hen met snoep en san geschenk.
Aontol aanwezige kinderen van? I tot l0joor: 5ó

BEZOEK 6Y}T6ALA:
Het ítr intermtionole Gymgda von de Gymnostiekf ederatie vond ploats op 15 december in het Genlse
Kuipke. ïol von wereldtoppers in de verschillende gymnostiekdisciplines vergosten de oonwezigen op

een unieke turnshow. Ook errze beste Belgische gymnosten woren van de partij. Onzeleidirg mocht dit
optreden gratis bijwonen, de hulpleiding diende slechts 1O€ te betalen (i.p-v. 25€ ) als beloning voor hun

inzet gedurende het voorbije seizaetr. Dit evenement werd door &nvas ui op 23 december.
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WORKSHOP LEDENBEHEER:
Ingericht door de GymÍederatie op 6 september, en bijgexoond door penningmeester Steven
Verlinden.

INFOAVOND VOOR KAPEI.SE S,PORTCLUBS:

Op 25 september werd door de Kopelse sportdienst het sportbeleidsplon 2008 met de Kopelse
sportclubs besproken, gevolgd door een debot en vroogstelling. Infoavond werd bijgewoond door
secretoris Willy Von Dorst.

WORKSHOP NIEUW BOE(HOUDPAKKET:
Eveneens een orgonisotíe von de GymÍed op 8 oktober, en gevolgd door penningmee-ster Steven
Verlinden.

KADERDÀG DANS It AEROBICS:
Bijscholing voor leiding te Gent voor leiding op 7 oktobet. Onze deelnemende leiding behoolde het
ottest in volgende disciplines:

iÀommen Irdro en Homoekers Nancy:
Donce Swing Funk mix
Kids-Pílates&Fantosy
Hip hop - Street dcnce-mix
Hip Hop for kids
Fun§ donce for kids
Afro cool down ffi

KA DERWEEKEND O/lrtNAsTïEK :

Bijscholing voor leiding en besfuursleden te 6ent en Leuven
deelneme,ndeleiding behoolden het ottest voor deelnome:

Huygen lrétrc,
Senioren: evenwicht en coördinotie
Recr: opwormingsvormen

Kleuters: gebruik von toestellen
Volwossenengym: conditietroining

conditietroining

op ?O & 21 oktober. Volgende

Hamaekers Noncy
Recr: bosis op AGD to*tellen
Ps6Í.: opwarmingsvormen

Kleuters: gebruik von toestellen
Volwassenengym:

BASISGYÀÀTOURNEE:

Sessie basisvoordigheden D-niveou, niveau precompetitie. Vond ploats te Hoevenen op 9 december
en werd onderwezen door lesgevers von de Íederatie. Deelnome von Huygen Tréne, Homoekers
Noncy en Steynen Rino.
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ONZE RELATïES ,1 ET .......

Vloonderen vzw:

Kortweg GymFed,herbergt deze Íederatie meer don 100.000 leden! De GymnostiekÍederatie sloot
het jaar ?OA7 af met 101.078 leden, een stijging von 25.431 leden tegenover ?0A6. M de fusie von

de Vloomse ïurnligo en de AST begin 2003 vervoegden ook de gymclubs von Turnsport Vloanderen

deze federatie in 2OO7, hetgeen deze sterke stijging verantwoord en bestoat er nog slechts één

gymfederatie in Vlaanderen. (Voor algemene informotie zieaddendum, hoofdstuk fnfo Gymfederatie
Vloonderen vzw )
De somenwerking met de Íederatie verloopt eerder stroef. Alle ínformotie wordt weliswoor
duidelijk mede4edeeld, moar vio mail of post. Persoonlijke contocten zools bij devroegerefederatie
(ASG) zijn zo goed ols onbestoond. Vergaderingen vinden meestol ploots te Gent, en op de meest
onmogelijke momenten. GymFed heeft olle gymverenigingen onder controle, en het is duidelijk dot
de topsport primeert en voomang heeft op olle andere octiviteiten. èroot streefdoel von de

Íederotie is het fusioneren von olle gymclubs per gemeente met 1 bestuur en gediplomeerde
lesgevers. Vonof 2008 wordt ook heï beholen von het fK6ym lobel door olle oangesloten clubs
prioritair gesteld

ë
Cvm

'Fed

Gewest Polder & Hei:

Geen werking meer sinds 2005. Sinds de fusie tussen ASG en VïL in 2003 werd de werking van het
gewest niet meer erkend en was don ook gedoemd om een langzame dood te sterven. Alhoewel in het
begin von de fusie er nog vergoderd werd, werd het stiloan duidelijk dot sommigen een andere koers

wilden varen en longzaam werden de klossieke gewestevenementen ( beker "Jos Melis " en

gewestelijk turngolo "teruggedrongen om uiteindelijk gewoon (somen met de structuur von het
gewest) op te houden te bestoan. In 2005 bestond het gewest uit volgende ex-ASG kringen:

STOS (Schoten)
Vrank &Vrrj (Hoevenen)

Luchtbal (Antwerpen)

Volharding (Essen)
lAo-6yn (lilonmelgen)
Oynfasia (Kalmthout) *

R us t Po es t ( l4/ij nege m )
ïLOKA (Kapellen)

* turnkring in 2005 gefusioneerd met ex-VTL furnkring.

'OLYI PIA" Kopelle - Nederlond:

Sinds 2005 is ook hier, no tweemaol een secretoriootswissel te hebben meegemookt, het contoct
nihil. Voor de toekomst werd dan ook verwocht dot deze'vriendenwerking'zou verdwijnen, tot we

eind ?OA7 een uitnodiging ontvingen (vio de voorzitter) voor het bijwonen von hun turnfeest. ILOKA
konwe4ens een octiviteit in eigen kring hier niet op ingoon, hetgeen telefonisch werdmedegedeeld.
De Nederlandse voorzitter verzocht hier onze bestuursleden om oonwezig te willen zijn in jonuori
2008 op zijn ofscheidsfeest bij 'Olympio'.

Spo- Kopellen:

Onder impuls van het toenmolige BSP bestuur werd turnkring ïLOKA opgericht in 1957 e.nis alzo een

onderofdeling von de Spo-Kapellen. ïLOKA heeft een outonome werking, beschikt over een

afzonderlijk bestuursorgaan enbeheert zijn eigen finonciën. fn de mate von het mogelijke wordt in

zeer ruime zin medewerkingverleent oon de Spo octiviteiten.
Bestuursleden von ILOKA vzw dienen lid te zijn (oÍ te worden) van de Spa.
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Curieus (ofdel

Deze aÍdeling is verontwoordelijk voor het verzamelen van de teksten die moondelijks geleverd

worden door de verschillende onderaÍdelingen von de SPo-Kopellen. Deze verschijnen gezamenlijk in

het moondblad "Wereldvenster" en verschijnt op 12 exemploren. De oploge bereikt olzo olle leden

von de SPo Kapellen en olle onderofdelingen en vormt een niet onbelongríjke bron von de werking van

deze oÍdelingen.

S-Plus (

AÍdeling voor de 50 plussers en gepensioneerden. ILOKA verzorgt hier de toogdiensten tijdens hun

bijeenkomsten en er wordt tijdens de zomermoonden gefietst met de leden von ILOKA en Curieus.

Deze aÍdeling is ontstoon uit de ofdeling S-Plus, om de meer sportievelingen de kons te bieden oan

lichomelijke ontsponning tedoen. Leden van S-Sport zijnverzekerd via hun eigen federotie, en hun

leden kunnen bij ILOKA aonsluiten oon vermind erd tarieÍ en dienen de verzekering bij ILOKA niet
tebetalen. Dit olles met de goedkeuring von de S-Sport Íederatie.

ANL1AO (ofdelir

Jongerenafdeling von de SPo. ANIMO is de helpende
vereniging. Verdere somenwerking is ook te vinden bij
uitboten van de verbruikstonden.

hond bij het joorlijks turnfeest vcn onze

de joorlijkse Dorpsdog te Kopellen bij het

Tn ?OO7 vonden er 2 vergaderdingen plaots met de verschillende sportverenigingen en de sportroad
om de werking van het voorbije seizoen te bespreken en de geplande activiteiten voor het volgend

seizoen voor te stellen. Eénvergadering vond ploots met de sportverenigingen en de gemeentelijke
sportdienst voor bespreking von het beleidsplon 2008.

Ereleden ILOKA:

ILOKA telt 4 ereleden, wocrvon 3 op federool niveou (von de vroege?e ASG) en 1 op kringniveau.
Dezeworden bij olle vieringen von onze vereniging persoonlijk uitgenodigd en hebben meestol grotis
toe.gang tot de octiviteiten. De ereleden von deíederatie ontvangen joorlijks een uitnodiging voor
dereunie von de ereleden.

Met sport+: beperkt tot het leve.ren von leden sport+ die turnlessen willen volgen. Hiervoor
is een formule uitgewerkt die vergelijkboor is met delede,n von S-Sport.

Ouders: Enkele ouders bieden soms hulp bij bepoalde evenerwÀten die worden ingericht
door lloka.

RS
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VZW - TLOKA
Somenstelling ledenlijst vzw turnkring ILOKA, zools doorge.geven aan de griÍÍie van de rechtbank von

koophandel.

De Leeuw Ludo, fependreef 31 te Kapellen 2950
àeyskens Antoinetta, Van Haeftenlaan 40 te Kapellen 2950
àeyskens Antoon, lilaferstraat 157 te Stabroek 294O
Huygen fréne, fependreef 31 te Kapellen 295O

Joosens Walter, Krekelberg 54 fe Hoevenen 2940
Plonpen Erna, Dennenburgdreef 14 te Kapellen 2950
Smits Lucienne, Krekelberg 54 fe Hoevenen 294O
Swr.jnen tllichael, Dennenburgdreef 14 te Kapellen 295O

Van Dorst lAilly, Hoevensebaan 57 te Kapellen 295O
Verlinden Steven. Zwarfebeeklaan 3ote Kopellen 2950

raadslid sínds 09/12/2004
raadslid sinds 19/02/1990
raadslid sinds 19/02/1990
voorzitter sinds O7/02,/2OO1

raadslidsinds 19/02/1990
ondervoorzitfersinds 07/02/2001
raadslid sinds 09/12/2004
raadslid sinds 09/12/2004
secrefaris sinds 19/02/1990
penningmeestersínds 21/01/2003

DoPTN6CQNTROLE:
Geq enkel lid werd, tijdens de lesuren of wedstrijden, onderworpën oon dopirgcontrole.

LEIDIN6:
/ Leidster l.lodine De Leeuw heeÍt tijdelijk functie neexgelegd we.gens verblijf in buitenlond.
/ Zijn gestopt ols hulpleiding in ?OO7: ].loens Cwen en Sneets Shono
./ Nieuwe hulpleiding in2OO7: Geuens AÀorijke

Doms Soro
Wouters Cormen

Wouters Zoë
Sempels Notholíe
Von Hosselt Emíly

Debie Ellen

ERELEDEN:
ILOKA bezit drie ereleden op bondsniveau (gymnostiekfederotie\ en één lid op kringniveou. Deze
leden worden steeds uitgenodigd op de octiviteíten van onze verexiging en hebben grotis toegang tot
het joarfeest. De erelede.n von de Gymfederatie kunnen deelnemen aan de jaarlijkse reiinie von de
ereleden en genieten verder dezelf de voorwoarden als de bestuursleden von ILOKA.

Ereleden federafie: Fissers àry, Qeyslcens Antoitptta 4 Geyskens Anfoon
Erelid ILOKA: &yskens Ludwina

LEDEN IN VERSCHILLENDE RADEN:

Von Der Kroon Horold ( steunend lid):
Helmut Jospers (steunend líd):
Huygen T.rénez

Von Dorst Wílly:
Swijnen Àílichoel:

gemeenteroodslid
provincierocdslid
lid sportroo d (ef f ectief)
lid sportrood (vervonger)

lid jeugdrood

ON6EVALLEN:
Werden slochtoffer von sportongevol in 2AO7 (volledig hersteld):

Wouters Cormen , Sempels Natholie en Von Hosselt Emily

OVERLIJDENS:
Tn 2OO7 diende onze vere,niging afscheid te nemen van volgend e leden:

De Hoon Íréne (lid seniorobic, ex-ondervoorzitter en ex-leiding 50+)

De Smet Emmo ( steunend líd)
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Het ledenblod 'Sportsprokkels' verschijnt 3 mool per joar en wordt oon qlle leden bezorgd (1 per
gezin). Ook de sponsors, onze ereleden en de steunende leden bekomen ?.en exemploor. ïn 2OOT

verscheen de 5" joorgong met de nummers 13, 14 en 15. Iedereen mog hierin zijn mening kwijt,
zolang de geleverde tel«ten niet rocistisch zijn of te.gan de goede ze.de.n indruisen. De redoctie
bestoat uit volgende leden:

Over he'f algeme.en mag worden gezegd dat de ortikels die verschenen zijn in de voorbije uitgoven

zeer goed te noemen zijn en inspelen op de actualiteiten von ILOKA, en werd de50" verjoordog von

turnkring ïLOKA extro in de verf gezet. De teksten die worden binnengebrocht door de leden is

zogoed ols nihil. De redoctie e.n de hoofdredoctie zijn daarom genoodzookt om zich extro in te
sponnen om de nodige informatie tijdig te kunnen aÍleve.ren.

Volgande items en artikels verschenen in?OQ7 in het ledenboekje:

Januori / februori / moort:
Intro - lesrooster ?0A6/20A7 - kringkolende-r 2@6/?007 - fotoblodzijde Sinterklcosfeest -
Wofelverkoop - discipline & veiligheid in de turnzaal - oproep: wordt steunend lad ïLOKA - ILOKA
wordt 5O - wist je dot ?- veilig klussen, niet vanzelfsprekend - de moeilijke Nederlandse taal - nog

meer tqolweetjes - verjoordogskolender leden - 50" turnfeest fLOKA - ILOKA wordt 50 (2) -
proefrit met de Humbler Howk uit t957 - culirnire blodzijde - kleurblodzijden - nuttige
telefoonnummers

April /meílJuni:
fntro - lesrooster ?0A6/20A7 - kringkolende.r - fofoblodzijde joorfeest 2OOT

steunkoartenverkoop - discipline & veiligheid in de turnzaal (2" x) - oproep: wordt steunend lid
ILOKA - hoe duur of goedkoop wqr€n de fiftiesZ - kleurblodzijden - wist je dat? - culinoir: eend

met whis§ voor 6 personen - verjoordogskolender leden - hobbyblodzijde: mook een fotohuisje -
culinoir: ovocodo cremesoep met zalm - sporten in de vskontie - nuttige telefoonnummers

September / oktober /november / december:
fntro - fotoblodzijde: ofsluitingsre*eptiz - lesrooster + kringkale.nder - mqragym - dorpsdag - wie
doet wat? - discipline en veiligheid - non gym doy - wofelverkoop - de ILOKA kolender, hebt u hem

ol in huis? - nieuws uit de krant van 1957 (2 delen) - fotoblodzijde: huifkortocht 5O joar ILOKA -
verjoordogskalender lede-n - filmoscors t957 - wist u dit? - kleurploot - de kerstboom - culinoir:
scompi's voor 4 - rare vogels die Amerikanen - nieuws uit Colifornio (von onze corre.spondent)

Dit ledenboekje wordt volledig gefinancierd door reclameadvertenties. Volgende qdvertenties verschenen in

de uitgaven von20o7.

Redoctie:
Hoofdredoctie:

ARGENTA (bonk & verzekeringen)
Copy Service Center
M. De Coster( brood o& bonkeï)
Spo Kopellen

Dictus ( zelf klevers enz..)
Disco Bip-Bip
ATB Kapellen
Curieus Kopellen
Zij-kant Kopellen

DeVoorzorg ( Soc. mutuoliteit)
Rietje (Audí / YWgarage)
KBC ( bonk &,verzel<eringen) (toï juni)
Tronsport "Sneyers"

Van Dorst l{rlly - §rijnen illichaeí - Plompn Erm - Snifs kry
lfufgen Irérc

Vqn Havere ( beeld- en klonkstudio) (tot opril)
Filíp & Kqren Schillemans ( fijnkost)
AXA (bonk &,verzekeringen) ( tot opril)
ANLlrtO Kcpellen
Peeters (sonitoir)
Csfé" Den Bumper"

Van lÀechelen (slazgerij)
S-Plus Kapellen

FL. Ongrenaa (biarhondel)
't Schurken ( restouront)
Jon Keteloars ( begrofenissen)
Cofé" De ouda Postorie "

behong enverfcentrole ( tot opril)



Het moondelijks uitgegeven informotieblad "Wereldvenster" is een urtgave von de afdeling ' Curíeus',

woorín de Spa- afdeling Kopellen en alle onderofdelingen hun aonkondigingen en octiviteiten kunnen

publiceren. Door dit infoblod aon enkele honderden leden wordt bezorgd, ontvongen ook de lede.n die
niet lid zijn von ILOKA onze informof ie. Doorom is " Wereldvenster" een niet onbelongrijke bron von

informatie voor olle ofdelingen. Voor ILOKA verschenen volgende items in 2OO7;

Januori: Hoppy new Ye-ar - ledenblod "sportsprokkels' - ollerlei - info

Februori: jong begonnen=veel gewonner. - ollerlei - info

Maort: 50" turnfeest ILOKA - ollerlei - info

April:

Mei:

Juni:

Juli:

Augustus:

Sepfember:

Oktober:

November:

December:

steunkaartenverkoop - I mei viering - ollerlei - info

gymwedstrijden - steunkoorten - dorpsdog - allerlei -info

uitslag tombolo - uitslag gymwedstrijden - dorpsdog - lidgelden - exomens - allerlei -
info

lidgelden - turnseizoe-n2OA7 / ?@8 - hoera! Vokontie - ollerlei - info

ofsluitingsreceptie 50 jaar ÍLOKA - ollerlei - aondacht - info

start nieuw turnseizoen - werking - lidgelden - voorlopige kringkolender - lesrooster -
joarkolender ILOKA - herinnering receptie ILOKA - allerlei - info

kaderdog dons & oerobics - l«derwenkend gymnostiek - guizovond - ollerlei - ogendo -
info

non gym doy - verkoop wofels e.d. - Sinterkloosfeest - ollerleí - info

ï<aderweekend - waÍ elverkoop - ol lerlei - info
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Reeds in het voorjaar van 2006 werd tijdens een bestuurstrergadering het besluit grlrwrnzn om het 5O
jarig bestoan von turnkring ïLOKA te herdenken met e-rrrÍe.*t, aangeboden aon alla bestuursledqr en
leidirE met hun portners en af ïe luiten met ee-n receptie aan het begin van het 51" turnseizoen.
Ondervaarzitter Erna Plompen werd met de tock belest aÍn eren geschikte formule uit te zael<en en het
nodige opzoekwerk te verrichïen om, in oktober een concre-et voorstel op tofel te kunnen leggrzr'. Als
dotum werd ?6 nei 2OOT vooropgesteld.

Eind oktober ontvingen olle uitgenodigden het progrcmmo met het ve*zoek om in te schrijven voor ?5
november, er dietde nog wel *n en ander uitgewerkf te worden. Ër werd Eenpte*d voor ëen vierirg in
eige"nstreek, lekker dicht bij huis, en volgend progrommo werd vastgzlegd:

- Vonaf 9,3O uur afholen ysn de genodigden oon huis met toxibus
- Om 1O uur vertreknaar Essen
- Om 11 sur vertrek met huifkor «n tcverne'De Bosust'voor een focht rpor hct b*ifeftlerd

(NL). Drank en srucks voarzien.
- Argevaer om 12.30 uur even debeaenstrekken en nuttigen van een kleine rnaoltijd
- t\k de nadige stops aankomst om oweve.q 17-3O uur in ' De Bosrust' voa? e,?,n uitgebreid

bufÍet.
- t{o ofloop werd ieÀe,reententg netjes thuis ofgeleverd-

'lrr,sttr{tr- €rr lciding <rp nas_*iÍil*a*-t<rc_ht
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Als afsluiting von het 50'turnseizoenwerden alle leden, hun portners en de ouders van onze jongereleden
uitgenodigd op een receptie ols beloning voor hun extra inzet tijdens het voorbije seizoen en het
volbrengen van een schitterend joorfeest.
Sympathisonten, het gemeentecollege en de gemeerrteroodsleden von de Spa Kopellen waren eveneens

uitgenodigd en we noteerden de aanwezigheíd von de Schepen von sport, Sabine Von Dooren,
gemeenteraadslid Horold von der Kroan en de voorzitter van Spo Kopellen, Tom De Leeuw.

Deaanwezigen konden vía een fototentoonstelling kennismoken met degeschiedenis van ILOKA diemenige
kreetjes van verbijstering ontlokten bij de bezoekers,- sommige jonge snoken op de foto woren nu zelf
popo of momo, sommigen zelfs ols grootouder. I

Alles verliep in een gemoedelijke sfeer, er werd oordíg wot bijgebobbeld e-n de genodigden werden
regelmatig voorzienvan een (gesponsord) hopje en dronkje.

Receptie ILOKA 50 joar
Zaterdag ?9 september 2OOT

" Den Biz"
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ALLERLEI

AANTAL WRNUREN PER WEEKI
Hier dient een onderscheid gemoakt te worden tussen het eerste e.n het tweede gedeelte van

het joor 2OA7, door een herschikking von de turnlessen in september.
Periode januori - iuni 2007:

DAG AFDELING TIJDSDUUR TURNZAAL TOTALE TUD/DAG

maandag Gym+ 1,30 uur K.A.

2,30 uurconditiegym 1 uur K.A.

dinsdag kidsdance 1 uur K.A.

5,00 uur

aerobic 1 uur K.A.

seniorobic 1,30 uur G.S.

volleybal 1,30 uur K.A.

woensdag kleuters & kids 1,30 uur K.A. 1,30 uur

vrijdag Gym 5-12
meisjes 1,30 uur K.A.

4,00 uur

Gym jongens L,30 uur K.A.

conditiegym 1 uur K.A.

LM/MT 1 uur K.A. 1,00 uur

weektotaal periode januari - iuni 2007 14,00 uur

Periode seotember - december ?OO7:

weektotaal periode september - december 2007 | 14,30 uur

Turnzalen: K.A. = Koninklijk Atheneum
G.S. =Gemeentelijke sporthal

Detweedeperiode geeft een totool von + + uu? t"4,erlover de eers'leperiode.
De les toesfellurnen op zaferdag (? gedeelte) is nieuw vamf sepfember.

DAG AFDELING TIJDSDUUR TURNZAAT TOTALE T|JD/DAG

maandag Gym+ 1,30 uur K.A.

2,30 uurconditieevm 1 uur K.A.

dinsdag kidsdance 1 uur K.A.

5,00 uur

aerobic 1 uur K.A.

seniorobic 1,30 uur G.S.

volleybal L,30 uur K.A.

woensdag kleuters & kids 1,30 uur K.A. L,30 uur

vrijdag kindergym 1,30 uur K.A.

4,00 uur

LM/MT 1,30 uur K.A.

conditiesvm l- uur K.A.

zaterdag toestelturnen 7,30 uur K,A. 1,30 uur
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vERZEKER,IF|G VERHOO6DE WAARBORCEN:
Tegen betoling von een bijpremie ten bedroge von 5 euro kunnen de lederr een polis met
verhoogde wacrborgen onderschrijven en dezel<an ten olle tijden worden gestort. Leden die
deze niet onderschrijven blijven v*zekerd oan de geulrclne voorwoorden die verplicht is voor

olle leden.

De verzeke*ingspolis kan op eenvoudige vroog worden bekomen via de leiding of bij het
sacretorioot. De verzekeringnemar is de Gymnostiekfederotie VloandereÍt vzw, voor eigen

rekening vqn vzw Gymevents. De bemiddelaor is Noord Zuid Yerzekeringen en de verzekering

geldt voor olJe sctiviteiten von de Gymnastiekfederotie Vloonderen vzw en hoor clubs, zools

sportmonifestoties, troiningen, vergaderirgen en rondoctiviteiten zoals spoghetti ovonden,

mosselfeesten e.d. De polisvoorwaorden zijn in 2@7 identiek aon dezevan2006.

LEDENBLAD VAN DE FEDERATIE:
Het ledenblod "6YM" verschijnt driemoondelijks en wordt bedeeld oon olle leden van de

oongesloten kringen ( 1 per gezin).

Nieuwsinfo " Algemeen Nieuws" wordt niet meer bezorgd oan da bestuurslede.n en eÍÍectieve
leiding. De @nfeÀeratie gaot er van uit dot de bestuursleden etr de leiding re.gelmatig de

website bezoeket.

STATUTEN \ZW T.OKA:
De nieuw osngeposte stotuten werden ingediend be-gin 2@7. Statuten vsn ILOKA kunnen

worden ingezien op de website: www.just.fgov.be

WEBSITE ILOKA:
On line sinds eind 2004. Reclsme op deze website kon, na goedkeuring door het dogelijks
bestuur von de vzw ILOKA oon de prijs vonof 100 €, noorgelong gette.ttte reclomeboodschop.

Op dit ogenblik adverteerl ARGENTA op de nebsite dietebezaeken volt op: www.ILOKA.be

De website wordï regelnatig bijgewerkt door onze webmaster ïréne Huygen.

SPONSORIN6:
Voor de onkosfen bij het drukken von de tombolokoarten konden wij ook in?OOT beroep doen

op de medewerking von ARGENTA. Yolgendz sponsors plaatsen een advertentie in het
progrommoboekje von het joorf eest:

Resfaurant'f Schuurken
Soc. mutualifeif De Voorzorg
Dicfus ( zelfklevers e.d)
Dexia ( bank)
Bakkerrj De Coster
Klankstudio Van Havere
Sporftrofeeen Van Bouwel
Sanitair Peeters
Z(-kant afd. Kapellen
ANIttO Kapelbn
Copy service cenfer
Slagerij Van i/lechelen
Transporf Sneyers
Bistro "De Oude Pdsforie"

Bierhandel Fl. Ongenae

APàENTA (bank & uerzekeringen)
Schoenmakerij Jozef
F ij n kos ts lager Sch i I lemans

Curieus ofd. Kapellen

Garage Pietje
Boektiek
KBC bank
ATB natuurwienden

S-plus ofd. Kapellen

Begrafenissen J. Kete laars
Sportwinl<el JELO
Café "Den Bumper'
Disco Bip-Bip SP-a afd. Kapellen

* Met bijzonder donk voor de sponsoring van tuincentrum "Floro" voor het levere.n von de

planten en bloemen benodigd ols decoroankleding.
* Eveneens donk oon het gemeentebesïuur von Kopellen voor het grotis ter beschikking

stellen von 80 stoelen.
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LTDGELDEN:

De lidgelden dienen te worden afgerekend per schooljaor, d.w.z. von september tot juli. Door

de stijgende huurkosten von de accommodotie dienden de lidgelden in feite reeds in 2006 met

5€ verhoogd te worden. ïoch werd besloten, no onderzoek door de penningmeester, om dit
niet te doen. Tn 2OO7 kon echter niet longer doorgegoon worden zonder verhogíng van het
lídgeld. Am deze verhoging zo loag mogelijk te kunnen houden werd er een nieuwe formule
uitgewerkt die bescherming biedt voor meerdere leden uit t gezin, voor hen zau een verhoging
per lid het nodeligst uitvollen. Doarom werd geopteerdvoor volgende oonpossing:

Aansluitinq in te betolen vanaÍ 2" lid in zelfde gezin

September / oktober 55€ 50€

November / december 47€ 4?€

Jonuori / februari 38€ 33€

Moort / opril 30€ ?re,

Mei / juni Zre 2É

Indien de polis met verhoogde woorborgen wordt genomen dienen deze lidgelden met 5€
verhoogd te worden.
Leden die enkel oansluiten bij de volleybolofdeling betolen volgens onderstoand schemo:

Aonsluiting in te betolen

September / oktober / november / december 33€

2ÉJonuori tot en met juni

Ook hier geldt verhoging met 5€ indien verhoogde woorborgen worden genomen.

Leden von de volleybolofdeling mogen niet deelnemen oon de turnlessen zonder bijbetoling,
ondersom wel.
Tn dezelidaelden zíin inbegr?e.n:
Lidmootschop en bondsbijdroge - vetzekering - lidkoorf met 50% korting op sommige

bondsoctiviteiten - huur von de zalen - moondelijks ledenblad "Wereldvenster'
viermoandelijks ledenblod " Sprokkels" - driemoandelijks ledenblod van de federatie "6ym" -
les von gediplomeerde lesgevers - turnen in verschillende afdelingen zonder bíjbetoling.

Deze ltdgelden kunnen eveneens worden betoald met de door de gemeer*e uitgereikte,
Jocobus chegues oÍ de ledenchegues von ILOKA. Onze leÀen kunnen de ledenchegues

verdienen bij een extro inspanning zools bijvoorbeeld de verkoop vsn steunkoarten, wofels
enz..

Zij kunnen uuorden uitgereikt voor volgende inzet:

Aanbreng sponsor in ledenblad: 1O% van de waarde wn het reclomeblok
Verkoop van meer dan 5 eenheden bij wafelverkoop: 5 %van hef verkochfe bedrag
V*koop von minimum IO sfeunkmrfen: 1O %uan de wmrde von de verkochte kaarfen.

Deze chques kunnen niet worden ingewisseld voor geld, blijven I jaor geldig en kunnen enkel
worden besteed bij de oonkoop von kringkledij, betaling nevenoctiviteiten en de lidgelden. In
geen geval kunnen zij dienen ols enig onder betoolmiddel (bv. ofrekenen steunkoorten)
Dezelede-rrcheques kunnen niet worden verdiend door bestuursleden e-n eflectieve leiding.

Noof: Er zijn aonwijzingen dan de huurgelden voor de accommodatie volgend seizoen drasfisch
zouden kunnen verhogen ( * tr /uur) !! Bang afwachten dus !
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IKGym:
ILOKA behaalde reeds twee mool het " fK6ym" kwaliteitslobel en zol in het voorjoor von 2OOB

opnieuw worden geconfronteerd met deze externe oudit, uitgevoerd

door medewerkers von de VUB te Brussel. Vonof 2008 dient iedere
turnvereniging, aangesloten bij de GymFED mee te werken aan deze

oudit, met ols doelstelling het beholen von het fK6ym lobel. Niet
deelnemen oan deze oudit betekent dat de turnkringen niet meer mogen

deelnemen oon wedstrijden, met inbegrip von de recreatieve
wedstrijden. Het beholen von het "fK6ym" lobel werd devorige mool beloond met een che.gue

ter woorde van 500€ die mocht besteed worden aqn het betalen von opleidingen e.d.

(ingericht door de turnfederotie)

MEUWE AFDEITNG TOESTELTURNEN:

Volgens de leidÍng von bepoolde ofdelingen wos er nood oon extra turnuren om onze

wedstrijdturners beter te kunnen voorbereiden voor de wedstrijden. Besloten werd om deze

ofdeling te voorzien von bijkomende turnuren die plootwinden op zoterdogvoormiddog in de

furnzool von heï K.A. Tegan volgend seizoen zal worden geëvalueerd oÍ deze afdeling zijn nut
heeÍt bewezenl

6OED OIt{.WETEN:
{t Onze leden van de conditiegym ofdeling konden hun lessen in juli en ougustus (grote

vokantie) verder zetten in de turnzool von turnkring'Vronk & Vrij' teHoevenen.
Op dinsdognomiddagen werd er, in somenwerking met devereniging S-sport, gefietst
met de leden onderling.
De oude printer von fLOKA tverd aon de afdeling ANIMO geschonken.

ILOKA ontving 75€ van de sportrood
ols tussenkomst voor de cursus von de

Vloomse Gemeenschap gevolgd, met
Succes, door Nancy Homoekers.

Tréne Huygen stelde een seizoenkolender
von fLOKA somen, voorzíen met foto's
von gymnosten,die te koop werdaangeboden
aan de prijs von 5€.

*fit;
'{0"n,**u,tÉ

t
I
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EPILOOG
Een jaorverslog presenteren betekent even terugblikken noor het voorbije joor. de posiïieve onderwerpen extro
benodrukken, moor ook de ne,gatíeve punten durven onder ogen zien,becommentoriiàren en plannen moken om deze

om te buigen in positieve zin. Wot vertelt ons 2OO7?

Eerst de minder positieve zoken aqnhqlen zorgt e?voor dqt de positieve beter tot zijn recht komen. Dit líjkï mij
e-engoed begín. Het zwal<ste punt woor we ol joren mee geconÍronteerd worden en steeds wordt afgedrukf ín het
joorverslog is de dure huurprijs voor de occommodotie van de school. De huurprijs von de gemeentelijke sporthol
(bovenverdieping) vormt geen problerlm, deze von het Koninklijk Atheneum daorentegen begint zwoor door te
wegen. Door de stijgende prijzen von de grondstoffen voor verwarming en elektriciteit. die zullen worden

doorgerekend oan de huurder, dreigt de toestqnd zelís problemotisch te worden. En olhoewel wij, door een fout
von de schooldirectie, oon een verhoging zijn ontsnopt voor het seizoen ?OA7 - 2OOB heett men toch ol loten

verstoon dot dit voor volgend serzoen niet meer het gevol zol zijn.
Een verhoging van de huurprijs heeft als gevolg verhoging vqn het lidgeld, hetgeen ILOKA oltíjd heeft getrocht
zolaag mogelijk te houden omiedere-en de kans te kunnen bieden om de turnsporï te kunnenbe,oefenen Uiteraard
zullen wij hier niets tegen kunnen ondernemen en hopen dat de to"4reryte verhoging rnee volt, er is frouwans g@n

andere goedkopre turnzaal tar beschikking.
Een onder, misschien minder rcgatief , is het feit dat de gemiddelde leeftijd van onze bestuursleden 58 joor
bedroogt. Om voor de toekomst te vermijden dot we dienen te vergaderen in een bejoardentehuis dient er
dringende gezocht noar verjonging!

Toch werden er meer positieve dan negotieve punten vastgesteld in?OO7. Allererzrst zijnwe nog steeds fier dat
olle bestuursleden en lesgevers hun took voor meer dan 100% wsornemen en nog steeds onbezoldigd aan de slog

zijn. Een ideolisme woor menige andere verenigingen joloers op zijn.
Als tweede punt mogen we een nieuwe leiding begroeten, Nqncy Homoekers, die eind 2006 sloagde in hoor exomen

ols initiqtor gymnastiek en ofÍicieel vonof jonucrt 2OOT les geett. Ook mog nog vermeld worden dot enkele nieuwe
jongeren osn de slog zijn ols hulpleiding die hopelijk bínnen enkdejaren de cursus willen volgen.

De inzet die door velen w*d betoond voor het orgoniseren von het 50É turnfeest van ILOKA mog woorlijk
fenomenqal tvorden genoemd. Donk zij hun inzet kon ILOKA een joorfeest oonbieden om U tegen te zeggen,
compleet tot in de puntjes, bageleid door een mooie digitale presentotie (dank u fréne) en ols sfsluiter aen tof
vuurwerk.
En don is er nog de exclusieve huifkortocht die aongeboden werd oon qlle bestuursleden en leiding met hun

portners, verzorgd met middog- eh ovondmool, grotis tqxi vervoer inbe4repen. liÀooi uitgewerkt door onze

ondervoorzitter Erna Plompen.

Als de inzet vqn zowelhet bestuurlijk- ols het technisch koder blijft zools op dit ogenblik het gevol is, dan denk ik
persoonlijk dqt we volgend seizoen ook glansrijk kunnen overleven en wst deverdere toekomst in petto heeft is op

dit ogenblik koffiedik kijken. Eerst no9 even trachten het 'fK6ym" kwoliteitslabel voor de derde maql te baholen

in 2008, en we kunnen w@? een posíïief regeltie bijschrijven in ons volgend infoboekje.

Al bij al ben ik dik teweden met het voorbije jaor 20O7, loten we de toekomst positief inzien en besluiten nret @n
welgemeende donk oon olle voste en losse medewerkers von ILOKA. Donk ook oan de verschillende lesgevers voor
hun meer dsn 100% betoonde inzet en de resultqten die zij met hun iongeren hebben bereikt bij de wedstrijden.

En nu? ........

uitkijken noar de volgende viering vqn 55 joor ILOKA natuurlijk.

Willy Von Dorst
Secretoris
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