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2008

51 Joor ILOKA zit erop. Dcnkzij al onze medewerkers hebben we het toch
weer kloorgespeeld om ook dit werkingsjoor succesvol of te sluiten. We stoon

er nog steeds en dit is op zich al eenhele prestotie.

Aan de stort komen von een nieuw joor met steeds dezelfde ploeg is notuurlijk
een groot voordeel, moor we moeten toch ook dringend verniewilen en dit in ol

onze gelederen Nieuwe ledzn moeten we lokken met toffe lessen, die moeten

gqeven worden door een enthousioste leidirg, die op haor beurt don weer de

steun moet krijgen von een dynomisch bestuur, met ondere woorden, we

kunnen elkoar niet missen.

Onze zeer dytwrnische secretoris heeft het toch weet kloorgespeeld om het
hele TK 6ym cudit dossier tot een prochtig resultoot te brergen. Met een

totool score von 89% stoon wij momenteel op een vierde ploots in da algemene

lijst von behoolde lobels. Dit is toch wel iets woar we trots op mogen zijn. Nu

is het ze.er belsngrijk om op dit niveau te blijven presteren, dus hebben we

elkoor nodig.

Don hebben we nog een zeer dynamische penningmeester die angstvollig onze

fimnciën beheerd, enwe moeten toe4even op een zeer eÍficiënte monier. Als
je nogoot wot we oan turnmateriool konden kopen zonder hiervoor extro octies
te ondernemen, don is dit toch oak een stu(ie zijn verdienste. Dot ol onze

gelden von toogdiensten, ïombolo, wofelverkoop, dorpsdog, reclome enz. goed

beheerd worden is voor ons een zorg minder. Dus die kunnen we ook niet
missen.

Ik heb het reeds e?gens geschreven: ollemaol somen zijn wij "Den Turnkring"
en iedereen kon doorin ziln eigen creotiviteit kwijt. lrtet ondere woorden je
mookt ervqn wot je zelf wil moor wel in sqmenwerking met onderen.
Proten helpt en somenwerken is niat oltijd gemokkelijk, moor het is wel de

moeite woard om het te proberen.

lrène Huygen
voorzitter rood vqn bestuur
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voorzitter
ondervoorzitter
secretoris
penningmeester
lid vzw

voorzitter
ondervoorzitter
secretoris
penningmeester

BESTUUR TURNKRING TLOKA

VAN DoRsï Willy
PLOMPEN Erno

VERLINDEN Steven
HUYGEN Tréne
JOOSENS Walter

v oor zit t er /secretoris
ondervoorzitter
penningmeester
hoofdleiding
moteriaolmeester

HUYOEN Tréne
STOOP fnge
SWIJNEN Míchoel
MOMMEN fndro

HULPLEIDIN6

SïEYNEN Rino

DUA Chantol

CALLUY Cindy

A5PIRANT - !{ULPLEIDIN6

VAN HASSELT Emily
WOUTERS Cormen

BOEYE Aster

SAI ENSTELLING von de STRUCïUREN

RAAD VAN BESTUUR vzw ILOKA

HUYGEN Tréne
PLOÀi\PEN Erna
VAN DoRsT Willy
VERLINDEN Steven
GEYSKENS Antoon

HUYOEN Tréne
PLOMPEN Erna

VAN DORST Willy
VERLINDEN Steven

GEUENS Marijke
DEBIE Ellen
ïAHON Christo

DAGETIJKS BESTUUR vzw ILOKA

HOOFDLEIDINo / TECHNISCHE BE6ELEIDIN6 JONGEREN

HUyGEN Tréne / HVYGEN fréne- HAMAEKERS Nancy

EFFECTIEVE LEIDINo

DE KEERSMAECKER Kelly
HAI AECKERS Nancy
DE LEEUW Nodine
DE LEEUW Tom (coach volleybol)

DOMS Soro
GEYSKENS Moria
NEIMAN Gerda

GEYSKENS Antoinetto
JOOSENS Walter
SWïJNEN Michoel
DE LEEUW Ludo
SMITS Lucienne

DE BREUCK Ronny

GEYSKENS Moria
NEIMAN Gerda
FïSSERS 6uy

lid vzw

lid vzw

lid vzw

lid vzw

lid vzw

chef werkploeg
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

ffi

( toezicht kleuterafdeling tot september)
( toezicht kleuterafdeling vonof september)

NAUMANN Melisso
SEMPELS Notholie
VAN GROOTEL Joyce

WOUTERS Zoë



KLEUTERS & KIDS
x
x
x
x

klauters en kids welkom vonof de leeltiid vanZ $ joar (pampervrij) tot ongeyeer 6 joor.

toeïreding kids ofdeling noorgelong leeftiid en kunda vsn kleuter
in bepoolde qevsllen kon ofgewekan worden van tnoximum leefti.ld. Beslissing door hoofdleiding.

turnoefeningen bi; de kids dianen ols voorbereiding afdeling kindergym.
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De turnlessen vinden ploots in de turnzool van het Koninklijk Atheneum

Kapellen. De ofdeling seniorobics vindt een onderkomen oP de

gemeentelilke sporthol (65), Christioon Pollemonstroot 84 te Kapellen.

(KA), Streepstroot 16 te
bovenverdieping von de

AFDELING DAG UUR TURNZAAT

kleuters & kids woensdag 14,00 - 15,30 KA

Kindergym vrijdag 18,00 - 19,30 KA

kidsdance dinsdag 18,00 - 19,00 KA

Gym + maandag 19,00 - 20,30 KA

conditiegym maandag
dinsdag

19,30 - 20,30
L9,3O - 2O,3O

KA

seniorobic dinsdag 14,00 - 15,30 GS

lange mat / minitrampoline vrijdag 19,30 - 21,00 KA

toestelturnen zaterdag l-0,00 - 12,00 KA

Volleybal dinsdag 703A -22,00 KA



LEDENBE5TAND 2OO8

In vorig jaorverslag moqkten we reeds melding von het feit dat het hoge ledentol van 2007 (188

leden) in 2008 woorschijnlijk niet zou behouden blijven. Eind december 2OO7 wezen de

inschrijvingen voor het nieuwe seizoen reeds oan dot inderdood de topscore von dot joar niet zou

worden gehaald. Het joor ?AO7 was don ook de uitschieter von de loatste 15 joor.
We stelden eveneens doï indien ILOKA voor het seizoen 2008 - 2OO9 de koop von 150 leden kon

overschrijden dit eenschitterend resultoat zou zijn. En diehebbenwe- zij het nipt - bereikt I

Dit resultoot dient niet olormerend te zijngezien dit in het verleden meermools ísgebeurd. Als we

deledenaantallen vanaf 2000 even somenvatten komen we tot volgend resultaot:

Aontol leden december 2000:
Aontol leden december 2OO1:

Aantol leden december 2OO2:

Aontol leden december 2OO3:

Aontol leden december 2OO4:

t73
t52
L4t
It4
139

Aontol ledendecember 2O05: 178
Aontql ledendecember 2006: l7O

Aontolledendecember?Nïz 188
Aontol leden december 2008: 151

Zools blijkt uit deze cijfers zitten we ver boven het dieptepunt von 2003 en scoren we rond het
gemiddelde von de lootste 8 jaor (gemiddeld ledenaontal bedroogt 156)

Er dient opgemerkt te worden dot in dit ledenbestond eveneens het oantol leden inbe.g?ep?n is von

devererigingen Sport + en S-SPort ( zie onderstoond koder)

ledenaantal2000 - 2008

ledenaantal 2008

ledenaantal 2007

ledenaantal 2006

ledenaantal 2005

ledenaantal 2004

ledenaantal 2003

ledenaantal 2002

ledenaantal 2001

ledenaantal 2000

Leden Sportr:
De omni sportuereniging Sport + heefi 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 betaald minus
de vezekeringspremie. Dit betekent dat deze leden via sport+ vezekerd blijven.
ln 2008 waren dit 4 leden. (; - 2;

Leden S-sport:
Personen die lid zijn van S-sport (onderafdeling van Spa) kunnen eveneens aansluiten bij ILOKA aan gunstige
voonraarden. Zij betalen het verschuldigde lidgeld minus de vezekeringspremie, hetgeen ook hier betekent dat
deze leden vezekerd zijn via S-sport.
Via deze weg vonden 2 leden in 2008 (= - 2) de weg naar onze

-



Ondanks het feit dot het ledenoontol met 37 eenheden is gedoold, is er toch één positief puntje op

te merken. Het oontol mannelijke leden bleef ongevee? stotus guo, nomelijk 34 te4enover 37 in

2OO7ll Dit is de groep die in alle turnverenigingen slecht scoort en dte voorol hun weg vinden in
anderesporten. Al bij ol ee-ngoed resultost maor loot ons toch eens nodenken wot dereden hiervoor
is: is de economische toestond de schuldige?, ondervinden leden problemen tijdens deles?, voldoeï

het oonbod nog? enz...

Hoe kqn je jeugdige turners noar de kring lokken, zonder de voltoossenen te verwaarlozen?

Misschien iets om over te broinstorm?.n oP een kolme zomerovond !!

De verhouding tussen de monnelijke en de vrouwelijke leden situeerï zich ook dit jaor rond de

verhouding 25 en 75%. Voor 2008 tekenen de domes voor 777" en dienen de mannelijke

eguívolenten g?-íto?.gen te nemen met ?3%. ( respectievelijk 80 en?O% in 2007)

ïotooloantol leden 2@8: 151

Aontol vrouwelijke leden: tt7
Aantol monnelijke leden: 34

ledenaantal2OOS
ir!:()iir^,iiliikcluilr:rl -l17 J::t;r,trtti:iiici.:ileil Ji

Van deze l5t leden zijn er t?l leden woonochtig in Kopellenen en zijn er 30 leden gedomicilieerd

buiten onze gemeenïe.

leden wonend in / buiten Kapellen
í ra

l ln

100

BO

60

4A

20

o

wonen in Kapellen 1zt wonen buiterr Kapellen 30

Aontsl leden wonend in andere gemeenten:
Stobroek: 4
Kolmthout: 4
Ekeren: 5

Brosschoot: I
Merksem: 2

Zandvliet: 1

Hoevenenl. 14

:f



Notionoliteiten buiten België:

Nederlond: 3

Bij de jongere leden zijn er 89 die de leeítild von 18 jcar niet hebben bereikt eínd december 2008,

enhter moken 2? nnnnelijke en 67 vrouwelijke leden deel von uif. Beide seksen zíjn goed voor 59%

von het ledentol,( = meer don à von het totole ledentol) en de verhouding tussen vrouwelijke en

monnelijke leden bedraogt hier 75% en 25%.

leden jonger dan L8 jaar

r-* vrirr-rlrcli;kt ir'cle r: 67 r,1 rtt.ir:rti:!i1kt'ii-'tli:rt ll

Van deze 89 jongeren wonen er 74 leden in onze gemee.ítte, t5 leden hebben hun verblijfploots
buiten de gemeente Kopellen. Dit stemt overeen met 83% en l7%.

jongeren in / buiten Kapellen
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; Rci.'k: L

wonend in Kapcller 74 wonend bLriten Kapelien 3.5



Vergelijkingstobel ledenaontol jongeren min. 18 ioar:

jongeren min. 18 jaar

100

90
80
70
60
50

4A

30
20
10

0

j
l

i

jongeren in jongeren in

2AA4 71 2005 75

jongeren in
2AA6 77

jongeren in jongeren in
2AA7 9? 2008 89

Steunende leden:

Sinds 2005 kunnen belangstellenden steunend lid worden von ILOKA. Door het storten von een

mínimum bijdragevon 5 euro wordt mensteunend lid. Eind 20OB notee.rden wij 9 steunendelede.n.

We mochten ? nieuwe steunende leden inschrijven, en alhoewel deze minimumbijdrage zeer klein is,
kunnen we hier niet van een succes spreken. Er zijn gelukkig steunende leden die deze

mini mumbij drage overschrijden.
D eze lede-n ontvangen ev eneens het ledenb lod " Sprokkels'.
ILOKA noteert volgende steunende leden;

Ledenweeiies:
,it 35 leden tekenden in op de polis met verhoogde woorborgen (= 23 %)

{t Oudste lid is geboren in 1921 en is lid vqn de ofdaling seniorobic sinds 2005. (Morio Cools)

* Het jongste lid is geboren op 27/LQ/2005, lid van de kleuterofdeling sinds 2008 ( Von Bogoart Rhino)

{t ILOKA bezit 3 ereleden bij de gymfederotie
( 6uy Fissers, Wím 6eyskens en Morio Geyskens)

+ ILOKA bezit L erelid op kringniveou (Ludwino Geykens)
Ét 3 leden (uit één gezin) genieten gespreide betoling von het lidgald.

NAAM 5TEUNEND LID WOONPLAATS LTD SINDS OPAAERKIN6

DeWeerd Stello Stobroek ot/07/05
Wezenbeek Joonno Zandvliet 08/07/o5
Jospers Helmut Kapellen 30/09/06
Bortholomeeussen Frons Kopellen 09/o9/06
Boeye Fronk Kapellen oL/og/08 nieuw

Von Den Bergh Eric Kapellen t8/12/06
Lombrechts Jeanne Stobroek ot/o9/07
Von der Kroan Horold Kapellen oL/09/07
De Mon Clothílde Kapellen oL/o9/o8 nieuw



ÏOP 10 AANTAL JAREN LIDMAATSCHAP:

GEYSKENS Morio
FISSERS 6uy
6EYSKENS Antoon

6EYSKENS Ludwina

HUYGEN Tréne
DE LEEUW Nodine

DE LEEUW TOM

JOOSENS Walter
NEIMAN Gerdo
VAN DORST Willy

bestuurslid
bestuurslid
lid vzw

erelid ILOKA
hoofdleiding
leiding
cooch volleybal
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

lid sinds OL/A9/7O
lid sinds OUAU7Z
lid sinds Ol/Ot/7?
lid sinds OL/O9/72
lid sinds Ot/Og/76
lid sinds Ot/Ol/77
lid sinds AUOU77
líd sinds AUA?/81
lid sinds 24/09/82
lid sínds 06/09/83

10



10-1 7-2 6-3 to-4 8-5 8-6 11-9 z-ta 6-11 4-L2

VAN DORSï Willy

HUYGEN lréne

VERLINDEN Steven

PLOMPEN Erna

GEYSKENS Maria hospitalisatie

JOOSENS Walter

DE BREUCK Ronny

STEYNEN Rina

niet uiteenodied

HAMAEKERS Nancy

DE LEEUW Tom

SWIJNEN Michael niet meer uitgenodigd wegens beroepsbezigheden

DE LEEUW Nadine
Verbliift in buitenland

FISSERS Guy
Gecoöpteerd bestuurslid, ontvangt de verslagen van de vergadering.

AANWEZIGHEDEN
Vergaderingen turnkring ILOKA 2008

Aanwezig: t_l Verontschuldigd: E Afwezig: m

Studenten, aspirant hulpleiding en minderjarige hulpleiding onwangen geen uitnodiging voor de

vergadering. Mogen deze wel vrijwillig bijwonen.

I

I

MOMMEN Indra

DE KEERSMAECKER Kelly

STOOP lnge

L!



Bestuursvergaderingen ILOKA :

10 jonuari
7 februari
6 moort

10 april
8 mei

I juni
11 september
2 oktober
6 november
4 december

Werkvergoderirlq nieuw seizoen (2008 - 2OO9):

Vond ploats op I juni. Leiding vergaderde vóór oonvang vqn de bestuursvergadering von I juni,
waorna de hoofdleiding verslog uitbrocht op de bestuursvergadering die uitgebreid werd
besproken.

Leiderswrgodering:
3 opril ( Inge 5toop, tum Doms, Carnen Wouters, lkncy lhnreckers, PÍm Sleyen, fndm llommen, Tbm De Leeuw,

frérc Hu2,gen)

8 juni ( fnf stoop, tura Dons, lkncy fhttwcl<ers, Pítn 9íeynen, fndm /lilomnen, fiétc Htygen, Kelly De

Keersnwecl<er)

Algemene stotutoire ledenvenooderiql ILOKA vzw:
22 mei

AlgBmene statutoire ledenverypderiqg 6ymfed:
1ó moort

Vergoderiryt gBmeqrtelijke sportrood :

12 jonuori ( Wlly Van Dorst)

t2 Íebruari ( willy van Dorsr)

10 decembe? ( Willy Van Dorst)

Infovergoderíng sportdienst'Renovatie Sporthal' :

25 ougustus ( Wlly Van brsr)

Bespreking tijdeliike occommodotíes's tiidens rrerbor.rwingswerken Sporthol:
2? septamber (met bezoekaon fuifzoal - Kopelsestroot) ( willy van Dorst)

?@8

t2



DA6ORDE

Agendapunten toe fe voegen aan iedere vergaderinlt:

Verslag vorige vergadering - financieel verslag / ledenbestand - briefwisseling - rondvraag /
allerlei.

1O .ionuori:
evoluotie: gymgolo - verslog vergodering Aynfed - kringwedstrijden ILOKA - joorfeest 2008 -
bezoek oon gymvereniging " olympio" Nederlond

7 februori:
evoluotie: kringwedstrijden - bepalen dotum trekking tombolo en oonschaf prijzen - jaorfeest -
megogym wedstrijden

ó maort:
evoluotie: bezoekjoarfeest Hoevenen - joorfeest I:LOKA - verslog vergodering sportrood - fK6ym -
tombolo - dorpsdog

1O opril:
evoluotie:joorfeest-tombolo(stond&verkoop)-1mei viering-fK6ym-dorpsdog-algemene
ledenvergadering turnkring fLOKA ( bepolen dotum)

I mei:
evoluatie: 1 mei viering - tombola - dorpsdog - IKGym - algemene ledenvergadering turnkring ILOKA
- toogdienst - werkvergadering nieuw seizoen

I juni:
evoluotie: tombola /dorpsdag - datum IKGym oudít - verslog algemene ledenvergadering turnkring
ILOKA - bepolen vergaderdato september tot december 2008

11 september:
evoluotie: nieuw turnseizoen/ TKGym/ deelname workshop ledenbeheer - jaarÍeest 2OO9 - onimatie

SinterkloasÍeest - voorstel "crítería ereleden ÍLOKA' - voorstel " protocolloire richtlijnen" -
resu ltaat enquèt e " Sprokkels"

2 oktober:
Koderdog dans - kaderweekend - wofelverkoop - wedstrijd LM Rovels - SínterkloasÍeest -
goedkeuring bijgewerkt voorstel " criteria ereleden ILOKA' - joorfeest ?OO9 'ofwerking voorstel
"protocolloire richtlijnen"

ó november:
evoluatie: waÍelverkoop/ interclub wedstrijd MT te Antwerpen- wedstrijd LM Rovels

SinterkloosÍeest - deÍinitieÍ voorstel " protocolloire richtlijnen " - oonkoop oir trock ( vio subsidie

gemeente) - joorfeest 2009

4 december:
evoluotie: waÍelverkoop/ Sinterkloosfeest - kringwedstrijden ILOKA 2OO9 - oonduiden winnoor
prijsvroag "Sprokkels" - goedkeuring " protocolloire richtlijnen - oankoop oir trock (kennisnome

dossier enbepalenkeuze) - jaorfeest 2OO9

n,^'-r\1\/^/
t lr
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GYMWEDSTRÏJDEN - 5PORTACTÏVITEITEN

KR.INGWEDSTRTJDEN ILOKA :
Op zondag 27 jonuori vonden in onze vereniging de kringwedstrijden ploots. In totaol namen ?7
jongeren deel voor het beholen van eenbrevet, terwijl er nog eens ?A gevorderden streden om de

titel von kringkompioen. Terwijl het rekenbureel de resultoten verwerkte kon het publiek even

kennis moken met een demonstrotieoptreden von de kids donce ofdeling.
Bij de jongere,n behaolde I deelnemer het hoogste brevet ( brevet D), 13 leden behaalden het C'
brevet, terwijl 3 jongeren werden beloond meï het B brevet. De overige deelnemers behoolden een

Abrevet.
Uitsloq kringwedstrijd:
Longe mat: TAHON Christo

VERELST Sígrid
DEBIE Ellen

(goud - 9.20)
(zilver - 9.
(brons - 9.06)

Minítramp:

Toestelturnen: TAHON Chrísto
BOEYE Aster
SEMPELS flono

BOEYE Aster
SWIJNEN Michoel
VAN GESTEL Morgot

(goud - 10.00)
(zilver - 9.7O)
(brons - 9.50)

(soud - 9.00)
(zilver- 8.40)
(brons - 8.20)

Krirykampioen 2OO8 ( beste ge.rniddelde): TAHON Christo - 9.40

JAARFEEST ILOKA
Vond ploots in de polyvolentezoal von het Koninklijk Technisch Afheneum op zoterdog 15 moort en

wos het 51" turnfeest sinds het ontstoon van ILOKA. Volgendeleden kwomen in oonmerking voor de

viering von hun joren lidmootschop:

5 jaor lid: DAVIES Tine I menrerus Jeonnine I vnru LAER Emmo

VAN DER KAAIJ PetTus I AOETSCHALCKX Jono I DE LEEUW LUdO

1O jaor lid: DE BIE Nicole

15 joor lid: DE KEERSMAECKER Kelly

5 joor hulpleiding: CALLUY Cindy

30 joor leiding: HUYOEN Tréne

5 joor lid en 5 joor penningmeester: VERLINDEN Steven

25 joor bestuurslid: VAN DORST Willy

HuygenTréne ontving een extraattentie voor hoor

onbootzuchtige en meer don 100% volle inzet voor onze

vereniging. Samen met hoar echtgenoot mocht ziigenleten
vsn een weekendje uit, aongeboden door de Raad von Bestuur.
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VOLLEYBALTORNOOI:

Anze re*realieva volleybolplo"g nom op t7 mei de.el

aon hef volleybaltornooi von Sport Plus.

Zij behaold?,n een succesvolle 6'ploats.

WEDSTRTJD AI},II.TRAiIPOIJNIE :

Aan deze wedstrijd nomen 4 jongeren von ILOKA deel op 25 oktober te Antwerpen. Anze

deelnemers lieten volgende resultoten noteren indeze,toch wel hooggewwrde.*de, wedstrijd.

Junioren C:

DEBrE Ellen:
VAN ELST Sigrid:
BOEYE Asïer:

11'ploots (136,ó)
8" ploots (137.6)

4'plaats (138.7)

BeloÍten C:

TAHON Christo: 1" ploats ( 140.4)

RECREATTEVE WEDSTRTJD LAN6E TtiAT:
Zou ploatsvinden te Weelde op 15 novernber. ÀÀeer don 20 jongeren von ILOKA schreven in en

waren gymkloor voor deze wedstrild. Door slechte communicotie vonuit de federatie. waarbij de

kríngen te lqst werden ingelicht, kwam deze wedstrijd te vervollen.
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INZAIu1ELACTIE:
Sinds 2004 neemt ILOKA deel oon de inzameloctie van gebruikte PC-, fo»<- en kopie-ercartridges die

worden opgehoold door de firmo "Cortridge Powwer'. Aon de leden uvordt vio het ledenboekje en

Wereldvenster gevraagd om deze cortridges in te willen inzomelen. Het resultoot voor deze relatieÍ
kleine ínspanning ( e.n ea grote helpende hond voor natuurbehoud) vertoolde zich in een kleine

opbrengst voor onze vereniging.

TOOODIENSTEN:
Tijdens de Íee.stelijke aangele.genheden von de afdeling S-plus verzorgt onze turnkring de toogdiensten
von deze afdeling welke een a<tra inkomen betekent voor ILOKA. fn 20OB vonden deze plaots op

volgende doto: 2l moort, 23 mei,?2 juni,tT oktober e,n6 december.

VERKOOP WAFELS e.d.:
Verkoop vio de leden von wofels, truffels, cocoopototjes en morsepein. In totaol werden er 520 stuks
verkocht. Bij een minimumverkoop von 5 eenheden ontvongen de leden hiervoor e.en leÀenche-que ter
waarde von 5% von het verkochte bedrag.

VERKOOP VAN sTËUNKAARTEN:
Ook in 2008 kende de verkoop von steunkoorten met grotis tombolo een succes. Donk zij de vele

schenkers von prijzen kon de oonkoop von nieuwe prijzen worden beperkt. De hoofdprijzen werden
geschonken door de firma Von Havere en BRfCO Kopellen. De trekking vond ploats op ?8 mei en er
woren 80 prijzen voorzien. Er noren 7? leÀen die 1O o{ mee-r steunkoarten verkochten.
Detail: Nog steeds zijn er teveel ledq die hun koorten niet of te loot ofrekenen!

1 I{EI IIIERTN6:
Vond ploats op 2 mei door de plootselijks SPo ofdeling in jeugdcentrum 'den Biz'. Vio het moandblod
"Wereldvensteru werden onze leden ingelicht over dit kinderfeest.

ETENTJE ILOKA BESTUUR EN LETDIN6:
Op 17 ougustus mochten leiding en bestuursleden met partner oonschuiven in restauront "'t Schuurken"
voor hun inzet die zij de voorbije joren hebben betoond ten voordele von ILOKA. Voor 2009 wordt
eveneens een viering voorzien.

DORPSDA6:
Vond ploats op zondag l juni en is een organisotie
van het gemeett ebestuur in de v erkeersvrije
stroten von het centrum. Ook in 2008 bootte
ILOKA, ter hoogte van de sociolistische
mutualiteit op de Hoevensebaon een coféstond
uit en een lootkroam.
Door de verkoop von heï gebouw von de Mutuoliteit
wos de stondplaots voor 2008 onzeker. Het gebouw

is nog steeds niet verkocht, moor het wordt weer
afwachten voor wat 2OO9 betreft. De stondploots
aan de huidíge mutuoliteit is niet geschikt voor
uitboting van onze stond.
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EREI.EDENDAO Ö/[iFË§:
Vond ploots op 4 oktober te Luik. &rze er.ele.den ontvingen hiervoor de benodigde informoïie met
individuElE inschrijving.

DEELNATIiE' SACACORCIOS* QTIIZ :

frgerichï door fEV Kopellen, rrem l ploeg von ILOKA deelaon dezequiz op 15 november en behmlde de
16" ploafs.

SINTERKLAASFEEST:
Het Sinterkloosfeest voor de jongeren ïot
1O joar vond plaats op 26 november in
jeugdcentrum "Den Biz". Als onimatie werd
gekozarvoor eensuper disco kindershow en

een bollonnen show, gebrocht door
Double-M-productions. No oÍloop brocht de
Sint en ZwartePiet de kinderen ee.nbezozkje
envercoste hen meÍ snoep en e"rt geschenk.

Aontal aanwezige kinderen vu 2 | ïot 1O jaor: 4O

iiETROFOLIS ( ir wrrvungingr redstrijd t &r:
Docr de wedstrijd Lil,l te Rovels w*d ofge|rerÍ' qt owze leden ol hodden irE*chranen, we-rd besloten om

ter compensotie een bezoek te brengen oon íiÀetropolis. &va lederr- dederl. dit op eigen kosten en 22
ledenzageneen film op 15 november.

TTJRNFEEST FOEVENEN:
Werd bijgewoond door Tréna lrtcncy, Erna en Steven op 16 febrmri in de sporthal teHoevenex.

RECEPTIE dflÀClljB' OLYiiHIÀ- *E }.|EDEH.AND:
De Heer L.C. Wissa, voorzitter rymclub Olympio nom afscheid als voorzitter no 48 jacr bestuurslid. Op

19 jcntnri w*d derec?+tie te Kapelle (NL) bijgewoond door Willy, Steven, Erno en rtÀichoel.

INTERNATIOTIÀAL 6]ÍIiTOÈ}-IOOI'TOF €VfiI" :

Vond ploats op ?9 novanber te Charleroi en werd bijgewoond door Inge en Rino.

BEZOEK 6YIÀ6AL{:
Het 11" internotiomle Gymgclc van de Gymnostiekf eÀetatie
vond ploats op 20 deeember in het Gqfise Kuipke.
Tol von wereldtoppers in de verschillende gymnostiekdisciplines
vergosten de aanwezigeÀ op ee;r. unieke turnshow- Oak anze
besÍe Belgische gymnasten waren von de portrj. Onzeleiditq-
mocht dit opfreden grotis bijwonen, de hulpleiding diende
slechts 10€ te betolen (i.p.v. 25€ ) als beloning voor hun inzet
gedurande het voorbije seizoell'. Aontol bezoekers ILOKA: 11 .
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CUR5USSEN - BIJSCHOLINoEN

TOELICHTINOSSESSIE " Jeugdsportfonds Comille Paulus":

ïoelichting door Koen Helsen, gedeputeerd Provincieroodslid, op t2 Íebruorí. Aonwezig voor ILOKA:
Willy Von Dorst.

ÏOELATINGSCURSUS DANS:
Bijgewoond door fndro Mommen

5E55IE KLEUTER. EN KTNDERDANS:
Vond ploats op 22 april te Kapellen , e.n werd bijgewoond
door TréneHrtygerr, Noncy Homoekers en fndro Mommen.

Sessie werd ingericht door de Provinciale Sportdienst Antwerpen.

BIJSCHOLING KLEUTER & KINDERDANS:
fngericht door de Provinciole Sportdíenst te Kopellen op 14 mei. Cursist voor fLOKA:TréneHuygen

WORKSHOP LEDENBEHEER:

Een orgonisotie van de gymÍederotie te Puurs.

Steven Verlinden en Tréne Huygen nomen

hieroon deel op 2ó juni.

CURSUS SEMORENSFORT:
Op initiotief von de gymÍederatie vond deze cursus ploats op ?7 november te Boom en werd
bijgewoond door Tréne Huygen.

18
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ONZE RELATIES AAET .......

Vloonderen vzw:

fn vorig joarverslog werd reeds vermeld dot de Gymfederatie (GymFed) de kaap von meer don

100.000 leden overschreed, donkzij de fusie met de Vloomse Turnligo. Vonaf l jonuori 2008 werd

dit ofÍicieel gemookt door publicotie in ledenblod "zot von 6ym" en de Vloamse pers. Geste4en met
25.43L eenheden versterkte de gymÍederotie haor ploats als 2' grootste sportfederotie in

Vlaanderen (no de Vloomse tennisvereniging).

De samenwerking en communicotie met deÍederatiegebeurt... " von op ofstond". Alle informatie

wordt weliswoar duidelijk medegedeeld, moar vio moil of post. Persoonlijke contocten zools bij de

v?oegete federatie (ASO) zijn zo goed ols onbestaand. Vergaderingen vinden meestol plaots te
GenI , en op de meest onmogelijke momenten. GymFed heeÍt olle gymverenigingen onder controle, de

topsport primeert en geniet voorrong op andere octiviteiten. 6root streefdoel van de federotie
is het fusioneren van olle gymclubs per gemeente met I bestuur en gediplomeeede lesgevers.

Vonqf 2OOB werd ook het beholen van het IKGym lobel door olle oongesloten clubs prioritoir gesteld,

en zal (met enige vertroging) zeker doorgong vinden in het joar 2009.

@
Cvmnastiel<

'Federatie

Gewest Polder & Hei:

Geen werking meet sinds 2005 . Het gewest bestond tot 2005 uit volgende turnkringen.

STOS (Schoten)
Vrank &Vrij (Hoevenen)

Luchtbal (Antwerpen)

Volharding (Essen)

Wo-Gyn (Wonnelgen)
Oynfasia (Kalnthout) *

Rusf Poesf (lUijnegen)
ILOKA (Kapellen)

'* ASG furnkring in 2OO5 gefusioneerd met VTL furnkring.

*OLY,UPIA" - Nederland:

Somenwerking e,n contoct zo goed als nihil. Bestuur ILOKA werd in jonuari 20O8 uitgenodigd op de

ofscheidsreceptie von de HeerLe-en Wisse, die ontslog nom als voorzitter / secretaris na 48 joor

bestuurslid te zijn geweest.

Onder impuls von het toenmalige BSP bestuur werd
turnkring ILOKA opgericht in 1957 e-n is alzo een

onderofdeling von de Sp-a Kopellen. ILOKA
heeft een outonome werking, beschikt over een

of zonder I i j k bestuurso r gaan en b eheert zi in eigen

financíën. fn de mote von het mogelijke wordt in
zeer ruime zin medewerking verleent aon de Sp-o

octíviteiten. Bestuursleden von ILOKA vzw dienen lid

te zijn von de Sp-a.
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Curíeus (ofdel

Deze oÍdeling is verontwoordelijk voor het verzamelen von de teksten die maondelijks geleverd

worden door de verschillende onderofdelingen van de 5p-o-Kapellen. Deze verschijnen gezomenlijk

in het moandblod "Wereldvenster" en verschijnt op L2 ex,emplaren. De oploge bereikt olzo olleleden
van Sp-o Kapellen en olle onderofdelingen en vormt een niet onbelongrijke bron von de werking von

deze aÍdelíngen.

5-Plus (ofdeling Kopellen):

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

bijeenkomsten en er wordt tijdens de zomermaonden geÍietst met de leden von TLOKA en Curieus.

Dezeafdeling is ontstoon uit de ofdeling S-Plus, om de meer sportievelingen de kons te bieden oon

lichomelíjke ontsponning tedoen. Leden van S-Sport zilnverzekerd vio hun eigen federotie, en hun

leden kunnen bij ILOKA oonsluiten oon verminderdtarieÍ en dienen deverzekering bij ILOKA niet
te betolen. Dit met de goedkeuring von de S-Sport Íederatie.

ANI,IAO ):

longerenaÍdeling von de Sp-o. ANIMO is de helpende hond bij het jaorlijks turnfeest van onze

vereniging. Ook bij andereactiviteiten von ILOKA wordt indien gewenst medeu/erkingverleend.

6emeentelijke

fn 2008 vonden er 3 vergaderdingen ploots met de verschillende sportverenigingen en de sportrood

om de werking von het voorbíje seizoen te bespreket en de geplande octiviteiten voor het volgend

seizoen voor te stellen. Eén infosessie met bezoek oon de fuiÍzaal vond ploats met de

sportverenigingen en de gemeentelijke sportdienst voor bespreking tijdelijk onderkomen

v er enigingen ti jdens renovoti e sportho l.

Ereleden ILOKA:

TLOKA telt 4 ereleden, woorvon 3 op Íederool niveau (von de v?oegere ASG) en 1 op kringniveou.

Deze worden bij olle vieringen van onze vereniging persoonlijk uitgenodigd en hebben meestol grotis

toegang tot de octiviteiten. De ereleden van de Íederatie ontvongen jaorlijks een uitnodiging voor

dereinie von de ereleden.

Anderen:

Met sport+: beperkt tot het levere-n von leden sport+ die turnlessen willen volgen. Hiervoor
is een formule uitgewerkt dievergelijkbaar is meï de)ede-ll. von S-SPort.

Ouders: Enkele ouders bieden soms hulp bij bepoolde evenementen die worden ingericht

door Iloko.
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PERSONALIA
VZW - TLOKA
Somensfelling ledenlijst vzw turnkring TLOKA, zools doorgegeven oon de griÍÍie von de rechtbonk von

koophandel.

De Leeuw Ludo, fependreef 31 te Kapellen 2950
àeyskens Anfoinetfa, Van Haeftenlaan 40 te Kapellen 2950
Qeyskens Antoon. lUaterstraaf 157 fe Stobroek 2940
Huygen fréne, Iependreef 31 te Kapellen 295O

Joosens Walfer, Krekelberg 54 te Hoevenen 2940
Plonpen Erna, Dennenburgdreef 14 te Kapellen 295O

Smits Lucienne, Krekelberg 54 fe Hoevenen 2940
Swrjnen ilichael, Dennenburgdreef 14 te Kapellen 295O

Van Dorst l4/illy, Hoevenseboon 57 te Kapellen 2950
Verlinden Steven, ZwarÍebeeklaan 3ote Kapellen 2950

raadslid sinds 09/12/2004
raadslid sinds 19/02/1990
raadslidsinds 19/02/1990
voorzittersinds 07/02/2001
roadslidsinds 19/02/1990
ondervoorzittersinds 07/02/2001
raadslid sinds 09/12/2004
raadslid sinds 09/12/2004
secrefaris sinds 19/02/1990
penningmeesfersinds 21/01/2003

DOPIN6CONTROLE:
Geen e-nkel lid werd, fijdens de lesuren of wedstrijden, onderurorpen oon dopingcontrole.

LEIDIN6:
t Swijnen tlÀichoel heeÍt tijdelijk leidersfunctieopge.gevenwegensberoepsrede-nen.
,/ Is gestopt ols hulpleiding in 2008: Simoens Noemi
t Nieuwe ospiront hulpleiding in 2008: Goetscholckx Jona

Goetscholckx Jordy
Von Grootel Joyce
Warzée lrdra

{ Nieuwe sanitoire hulp kleuters: Ne,mon Gerdo

ERELEDEN:
ILOKA bezit drie ereleden op bondsniveau (gymnostiekfederatie) en éen lid op kringniveou. Deze leden

worden steeds uitgenodigd op de activiteiten van onze verentgirg en hebben grotis toe4ang tot het
jaorfeest. De ereleden von de àymÍederatie kunnen deelneme.n oan de joarlijkse relinie van de ereleden

en genieten verder dezeltde voorwoarden als de bestuursleden vcn ILOKA.
Ereleden federofie: Fisserc ëuy, àeyskens Anfoineflo 4 ëeyskens Atrtoon

Erelid ILOKA: &yskens l-ttdvina

LEDEN IN VERSCHILLENDE RADEN:

Van Der Kroon Horold ( steunend lid): gemeenteraodslid

Helmut Jospers (steunend !id): provincieroodslid

Huygen Írénet
Von Dorst Willy:
Swijnen A{ichoel:

ONGEVALLEN:

Werden slachtoffer van sportongevol in 2008 ( volledig hersteld):
Von Hosselt Tine (11103) en Von 6rootel Joyce (16/05)

Werd slochtoffer verkeersongevol no ILOKA octiviteit:
Geyskens f,Àarío (16/03)

OVERLIJDEN:
Mede4edeeldz Mevr. Meijntjes Morio (t9/O8/O8), moeder von Smits Lucienne (roodslid vzw)

I id sportrao d (ef f ect ief\
lid sportrood (vervonger)

lid jeugdrood
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HUWELIÍK:
Op 27 fórtnri trod Ronrry De Branck, chef werkploe4,in het huwelijk te Thailsnd mef Sariko.

6EBOORTE:
Zag het levenslicht op 21 februari: Lucas Van der Kraan, zoon§e van Harold Van der Kraan (steunend lid) en

Cindy Van den Daele (lid conditiegym)

WINNAAR PRIJSPUZZEL " SPROKKELS":v fn de laatste uitgave van ledenblad " Sprokkels" verscheen voor de

eerste maal een prijspuzzel woorbij delede.n eenboekenbon vsn 10

€ konden winnen. Er werd slechts EEN oplossing ingeleverd !!!!!!

De boekenbon werd gewonnen door Petra Smits, lid conditiegym.

22
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Het ledenblod 'Sprokkels' verschijnt 3 mool per joor en wordt oon olle leden bezorgd (1 per
gezin). Ook de sponsors, onze ereleden en de steunende leden bekomen een exemploor. fn 2008
verscheen de 6' jaargong met de nummers 16, t7 en 18. Tedereen mog hierin zijn mening kwijt,
zolong de geleverde teksten niet rocistisch zijn oÍ tegen de goede zeden indruisen. De redoctie
bestoot uit volgende leden:

Redoctie: Van Dorst Willy - Plompen Erna - Smits Lucy - Swijnen llichoel ( tot april )
Hoofdredoctie: Huygen Iréne

Over het algeme*tt mag worden gezegd dat de ortikels die verschenen zijn in de voorbije
uitgoven zeer goed fe noemen zijn en inspelen op de octuolíteiten von ILOKA. De teksten die

worden binnengebrocht door de leden is nihil. Ook von de redactieleÀen wordt meer tnzet

verwocht. Het levere.n von teksten is bijno eentweernarrszook geworden en de hoofdredoctie is

doorom genoodzaakt om zich er<tra in te spannen om de nodige informotie tijdig te kunnen

aÍleveren. De prijspuzzel verschenen in nr. 18 kende gepÀ succes, slechts I persoon diende eerr

ontwoord in e.nverdiende daarme.r- eenboeke,trbon ter woorde von 10€.

Volgende items en ortikels verschenen in 2008 in het ledenboekje:

Jotnrorí / februori / moart:
fntro - non gym doy - wedsfrijd Longe Mot te Rovels - lesrooster 2OO7/2OOB - kríngkolender

?OO7l2AOg - SinterkloosÍe*l - wafels/truffelslmarsepein - wie doet wot? - chine.* - discipline

en veiligheid - kringwedstrijden - 5t'turnÍeest - ledenchegues - de7 wereldwondere,nl 3" deel -
tussenkomst mutuoliteit / 60* - kinderhoekje - verjoardogskolender - honing,gezonde voeding '
culinoire bladzijde - Volentijnsdog -kleurblodzijde - nieuws uit Colifornio (von onze

correspondent)

April /nreiljunÍ:
fntro - turnfeest(verslag met foto's) - sïeunkasrten met grotis tombola - dorpsdog - tour de

Fronce - sporten in de vakontie - discipline en veiligheid - kringwedstrijden - ledenchegues -
tussenkomst lidgelden mutuoliteit - ditjes eil datjes over poorden - kleurpoginos -
verjoordogskolender - dog uit het leven von een fiets - recept jes von Lucy - nieuws uit Cclifornio
( von onze correspondenï)

Seotember / oktober /november I decemberzr- -

fntro - lesrooster ?OO8/?AO9 - kringkolender 2OO8/?009 - resultoot IKGym oudit - dorpsdog -
wie doet wot? - discipline en veiligheid - ledenche4u* - tussenkomst lidgelden mutuoliteit -
wedstrijd lange mot te We.elde - info kledij ILOK A - waiels/trufÍels/marsepein ' luizen?? Help -
kleurpoginos - kruiswoordroodsel - verjoordogskolender - volleybol/kids doncelconditiegym -
ABC sudoku (príjspuzzel) - smokelijk - nieuws uit Colifornio (von anze corr?.spondent)

Dit ledenboekje wordt volledig gefinancierd door reclcmeodvertenties. Volgende odvertenties verschenen

in de uitgcven von 2O08.

ARGENTA (bonk & verzelerinEen)

Filip d Koren Schillemons ( fijnkost)
M. De Coster( brood & bonket)

Spa Kopellen

Dictus ( zelfklevers enz..)

Disco Bip-Bip
ATB Kopellen

Curieus Kopellen
Zij-kont Kopellen

De Voorzorg ( Soc. mutualiteit)
Rietje(Audi/llli//Eoroge)

S-Sport Kopellen
Copy Service CenÍer
Boektiek
ANLI O Kapellen
?e.etzrs (sonitoir)

Café" Den Bumper"

Van ll/techelen (slogerij)

S-Plus Kapellan

F L. A ngenae (bierhondel)

't Schurken ( restourant)

KBC ( bonk &verzel<erirgen)

ïronsport "Sneyers"

Jon Keteloors ( begrafenissen)

Café" De oude Postorie "

Verzekering De Hert & Quirynen (1x)

M
k
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Het maondelijks uitgegeven informatieblod "Wereldvenster" is een uitgove von de afdeling' Curieus',

woorin de Spo- ofdeling Kopellen en alle onderaÍdelingen hun oankondigingen en activiteiten kunnen

publiceren. Daor dit infoblod aon enkele honderden leden wordt bezorgd, ontvongen ook de leden die
niet lid zijn von ILOKA onze inf ormotie. Doorom is * Wereldvenster" ee.n niet onbelongrijke bron von

informatie voor olle afdelingen. Voor ILOKA verschenen volgende íterns in 2008:

Jonuori: àelukkig Nieuw,laar - ledenblad "Sprokkels" - kringwedsfrijden - non gym day -
allerlei - info

Februori:

Moort:

April:

Mei:

Juni:

Juli:

Augustus:

September:

Oktober:

November:

December:

jorg begonnen:veelgewonnen - allerlei - info

uitslag kringwedsfrijden - 5f furnfeest - allerlei - info

sfeunkaorten nef grotis fombola - I mei viering - allerlei - agendo - info

tombola - dorpsdag - allerlei - info

nededeling lombola - lidgelden - examenkoorts - allerlei - nfo

uitshg tombola - turnseizoen 2OO8 / 2OO9 - hoera! Val<anfie - allerlei - info

IKGyn kwalifeitslabel - 6ymfederatie - allerlei - aandachf - info

sfart nieuw turnseizoen - werking - lidgelden - worlopige krirglcolender' lesroosfer -
allerlei - info

kaderdag dans - kaderweekend gynnastiek - allerlei - agendo - info

wedstrÍjd Longe mat - verkoop wafels e.d. - Sinferklaasfeest - nieuwe kleuferoppas
allerlei - info

wafelverkoop - uitslag wedstrijd ninitrampoline - bezoek gymgala - opgelef
( dafumverandering jaarfeest) - allerlei - info
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kwoliteitslobel

Clubwerking: score = 9O%

1. Strotegische plonníng & morketing monogement

2. Procedures &, interne werking (communicotie)

3. Externecommunicotie
4. Clubsfeer & cultuur (periÍere octiviteiten)
5. Bestuur (monagement) & structuur
6. (humon) resources monogemenf

7. Effectiviteit

Op t? juni werd onze turnkring onderworpen oon een externe oudiï, uitgevoerd door medewerkers von de

VU te Brussel. IKGym is een kwoliteitslobel woorvoor het programma ontwikkeld is door professor Jo Van

Hoecke en dst om de drie joor (*) dient hernieuwd te worden. Dit betekent dot de ganse clubwerking
onder de loep wordt genomen en dat de leiding wordt geëvalueerd en gecontroleerd op hun werkwijze. Op

voorhand dienen ollerlei bewijsstukken voorgelegd, zoals beschreven is in heï 4ó pagino's tellende
hondboek. No het indienen von de nodige bewijsdocumenten (361 stuks) komt een auditeur ter plootse de
bestuursleden en leiding evolueren. Auditeur von dienst was de heer Alain Coussement.

Voor ILOKA was het de vierde mool dot een audit werd aÍgerromen, en eveneens ols de vorige
onderzoeken behoolde ILOKA het IKGym clublobel. ILOKA behoolde eveneens het IKGym* lobel waorbij
het + teken stoot voor een succe.svolle clubwerking woorbij ook olle disciplines die oongeboden worden de

licentie of de kwoliteitsnorm die het onderzoek vooropstelt beholen. De clubscorewerd zelfs met 2,2%
verbeterd ten opzichte von 2005. ILOKA werd hiervoor beloond met een opleidingschequeter waorde von

500€, geschonken door de gymÍederatie.

,,\KGYA,

{r
4u61"61unà

í
'Ír'

ii

\

(*) vonaf 1 januori ?AO9 ffeedt er een nieuw IKGym reglementering in voege. De belongrijkste wijziging is

het verplicht beholen von het lobel voor verenigingsmonogement met een minimolescore, afhonkelijk
van het niveou, binnen een bepoalde termijn.
Tweede belongrijke wijziging in het reglement is het invoegen van een definitíeve lijst. Deze lijst
bevot de clubs die het kwaliteitslobel en/of kwoliteitsnorm al eerder behaolden ( no jonuori 2005)
volgens de eisen van de nieuwe reglementering.

Deze clubs dienen zich niet meer verplícht om de 3 joor te loten doorlichten. De club dient wel

een nieuwe oudit oon te wogen indien zij von niveau stijgt (vb. von C noor B níveou) of indien zij
een voaige score willen verbeteren.

9?%
97%
9?%
80%
87%
93%
80%

/

JA 86%
JA 8?%

JA 77%
JA 73%
JA 69%
JA 76%
JA 70%

Licentíes per discipline:

1. Kwoliteitsnorm voor kleutergym
2. Kwoliteitsnorm voor bosis gemengd

3. Kwoliteitsnorm voor tec?q geme-ngd

4. Kwoliteitsnorm voor dons (moderne trends)
5. Kwoliteitsnorm voor longe mot
ó. Kwoliteitsnorm voor toestelturnen meisjes recreatieÍ
7. Kwoliteitsnorm voor conditiegym volwossenen / oerobics

(Voor meer defoils zie addendum)
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ALLERLET

AANTAL TURNUREN PËR WEEK:

Hier dient een onderscheid gemaokt te worden tussen het eerste en het tweede gedeelte van
het joor 2008, door een kleine oonpossing von de turnlessen in september.

Periode ionuori - juni 2008: (: + 1,30uur t.o.v. zelÍde periode 2OO7)

DAG AFDELING TIJDSDUUR TURNZAAL TOïALE 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 l- 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 Kindergvm 1,30 uur K.A.

4,00 uur

Lange mat / trampoline 1,30 uur K.A.

Conditiesvm L uur K.A.

zaterdag Toestelturnen 1,30 uur K.A. 1,30 uur

weektotaal periode ianuari - iuni 2008 14,30 uur

Periode sePtember - december 2OO8: ( = - 1 uur t.o.v. zelf de periode 2OO7)

DAG AFDELING TIJDSDUUR TURNZAAL TOTALE TIJD/DAG

maandag Gym+ 1,30 uur K.A.

2,30 uurconditiegym l- uur K.A.

dinsdag kidsdance L uur K.A.

5,00 uur

conditieevm 1 uur K.A.

seniorobic 1,30 uur G.S.

volleybal L,30 uur K.A.

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

vrijdag kindergym 1,30 uur K.A.

3,00 uur

Lange mat / trampolíne 1,30 uur K.A.

zaterdag toestelturnen 1,30 uur K.A. 1,30 uur

weektotaal periode september - december 2008 | 13,30 uur

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

,,rp t ;rtf r'ullr0l2

Totool: 28 lesuren per week. ï ' . \,':- t.t-.
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VERZEKER.TNG VERHOOGDE WAARBORGEN:
Tqen betoling von een bijpremie ten bedroge von 5 euro kunnen de leden een polis met
verhoogde woorborgen onderschrijven eÀ deze kan te olle tijden worden gestort. LeÀen die
deze niel onderschrijven blijven verzekerd oon de gewone voorwoorden die verplicht is voor
olle leden.

De verzekeringspolis kon op eenvoudige vroog worden bekomen vio de leiding of bij het
secretorioot. De verzekeringneme? is de Gymnostiekfederotie Vloanderen vzw, voor eigen
rekening van vzw Gymevents. De bemiddeloor is Noord Zuid Verzekeringe-n en de verzekering
geldt voor olle octiviteiten van de Gymnostiekfederatie Vloonderen vziu en hoar clubs, zools

sportmonifestoties, troiningen, vergaderingen en rondoctiviteiten zmls spaghetti ovonden,

mosselfeesten e.d. De poliwoorwoarden bleven in 20OB ongewijzigd.

LEDENBLAD VAN DE FEDERAïIE:
Het ledenblad "Zot von 6YM" verschijnt driemoondelijks en wordt bedeald oan alle leden von

de aongesloten kringen ( t per gezin)-

STATUTEN \ZW ILOKA:
De nieuw oongepaste stotuten werden ingediend begin 2008. Stotuten von ILOKA kunnen

worden ingezie-n op de website: www.just.fgov.be

WEBSITE ILOKA:
On line sinds eind ?OO4. Reclome op deze website kan, no goedkeuring door het dogelijks
bestuur von de vzw ILOKA san de prijs vonof 1@ €, margelarg gewensie reclomeboodschop.

Op dit ogenblik adverteert ARGENTA op de website die tebezoeke-n is op: www.fLOKA.be
De website wordt re4elmatig bijgewerkt door onze webmaster Tréne Huygen.

SPONSORING:
Voor de onkosten bij het drukken von de tombolokaarten konden wij ook in 20OB beroep doen
op de medewerking von ARGENTA. Volgende sponsors plootsen een advertentie in het
progrommoboekje von het joorfeest:

Resfauranf 'f Schuurken
Soc. mufualiteif De Voorzorg
Dictus ( zelfklevers e.d.)
Dexia ( bank)
Bakkerij De Coster
Klankstudio Van Havere
Sporttroíeeen Van Bouwel
Sanitair Peefers
Zrj-kant ofd. Kapellen
ANItllO Kapellen
Copy service center
Slagerij Van llechelen
Transporf Sneyers
BÍsfro "De Oude Pasforie'
5P-a afd. Kapellen

Bloenen Valenfina

Bierhandel Fl. Ongenae

ARGENTA (bank & uerzekeringen)
Schoennokerij Jozef
Fij n kos ts lager 5ch i I lemans

Curieus afd. Kapellen

àarage Rietje
Boektiek
KBC bank
ATB natuurwienden
S-plus afd. Kapellen

Begrafen issen,ï. Ke te laars
Sportwinkel JELO
Café "Den Bumper"
Disco Bip-Bip
S-Sport afd. Kapellen

{ Bloemen Volentina: sponsoring plonten en bloemen benodigd ols decoroonkleding
jaorfeest.

donk oon het gemeentebestuur von Kopellen voor het grotis ter beschikking stellen von

8O stoelen tijdens joorfeest
extro sponsoring tombola: Von Hovere & BRICO

m



IIDGELDEN:
De lidgelden dienen te worden aÍgerekend per schooljaor, d.w.z. von september tot juli.

Aonsluitino in te betalen vonaÍ 2" lid in zelfde qezin

September / oktober 55€ 50€

November / december 47€ 42€

Januari I tebruari 38€ 33€

/lÀoort / opril 30€ 25€

/tÀei / juni 25€ ?É

fndien de polis met verhoogde woorborgen wordt genomen dienen deze lidgelden met 5€
verhoogd fe worden.

Leden die enkeloansluiten bij de volleybolofdeling betolen volgens onderstaand schemo:

Aonsluiting in te betalen

September / oklober / november / december 33€

Jonuori iot en met juni 2É,

Ook hier geldt verhoging met 5€ indien verhoogde uuoorborgen worden genometn.

Leden von de volleybolofdeling mogen niet deelneÍnen con de turnlessqt zonder bijbetoling,
ondersom wel.

Tn deze lidoelde-n ziin inbenrepen:
Lidmoatschop en bondsbijdroge - verzekering - lidkaort met 5A% korting op sommige

bondsactiviteiten - huur von de zalen - maondelijks ledenblod "Wereldvenster"

viermoondelijks ledenblad " Sprokkels" - driemoondelijks ledenblod van de fedeeotie "Zot von

Gym" - les von gediplomeerde lesgevers - turnen in verschillende otdelingen zonder
bijbetoling.

Deze lidgelden kunnen eveneens worden betoold met de ,door de gemee.nte uitgereikte,
Jocobus chegues oÍ de ledenchegues von ILOKA. Onze Ieden kunne-n de lede-nche.ques

verdienen bij een e-xtra insponning zools bijvoorbe.eld de verkoop von staunkaarten, wofels
e-n2.. Betaling meï sodexho cheques werdaÍgeschoft, w?.gerÉgeenbelangstelling.
Zij kunnen worden uitgereikt voor volgendetnzet:

Aonbreng sponsor in ledenblad: 1O% uan de waorde van heï reclameblok
Verkoop wn meer don 5 eenheden btj wafelverkoop: 5 %van hef verkochfe bedrag
Verkoop van minimum 10 sfeunkaorTsn: 1O %von de waarde van de v*kochte l<oarten.

Deze che.ques kunnen niet worden ingewisseld
voor geld, blijven l joor geldig en kunnen enkel

worden besteed bij de oonkoop von kringkledij,
betol ing nevenoctiví t eit en en de lidgelden.
Tn geen gevol kunnen zij diena ols enig onder
betoolmiddel (bv. ofrekenen steunkaorten)

Deze ledenchegues ztjn niet van ïoepassing voor
bestuursleden en effecfieve leiding.
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IKEym:
TLOKA behaolde in juni 2008 voor de derde mcol het " IKGym' kwaliteiïslobel.

HUUR ACCOftlÍulODATIE:
Voor de turnzaol in het Koninklijk Atheneum werde-n vanaf september 2O08, no l joor uitstel
te hebben gekregen, de huurgelden verhoogd met 5€ per uur. Donk zij een gunsftarieÍ,
toegestoon door de directie von de school, diende ILOKA slechts 2,5 €, per uur mexlr te
betolen. Volgens de directie... ' otn de he*hte bond die ILOKA e-n de school hebben te
behouden'

PERs:
- Info von ILOKA verscheen als eerste sportvereniging von Kopellen op de blog von " Het

Aonkondigingsblod".
- Donk zij de medewerking von een fre*lance reporter von de Gazet van Antwerpen

verschijnt er re-gelmatig ee.n foto von ILOKA in de rubriek'Goed nieuws kront'.

E}.IQUETE SPROKKEIS:
Er werd ee.n bevraging gehouden onder de leÀen woarin de redactíe peilde noar welke artikels
en rubrieke.n de leden wensten gepubliceerd te zien in het ledenblad. Er we*den 129

formulieren verdeeld, woorvon er slechts 7 (l) tenry we-rde.n ingeleverd. Hierdoor werd
besloten om deze erquàte nietig te verkloren.

VERHUIS:
ILOKA zol in de loop von het joor 2OO9 een tijdelijk onderdok toe4ewezen krijgen rnar
oonleiding von de renovatie von de sporthol. Duur von dezz we*ken worden geschot vonof opril
tot september. Omdot onze aÍdeling seniorobics hier gehuisvest is werd door ILOKA
gevraagd om tijdelijk te mogerl worden ondergebracht in het Brrrye.ske. Het betreft hier
maximum een t? ïol (oudere) personen die graag in het centrum willen gehuisvest blijven.
Onze vraag werd niet weerhouden en ter compensotie we.rd de zolde.r von het cultureel
centrum voorgesteld. Omdst het hier slechts tijdelijk I lesuur per wenk betreÍt heeft
ILOKA dit voorste! oongenomen.

SIJBSTDIEAANKOOP AIR.FLOOR :

Vio gemeentelijke subsidie wordt oon sportverenigirEen de kons gebode-n om dure
sportmoteriolen te kunnen oonkopen via een uitgewerkt subsidiereglement. ÍLOKA besliste in

december 20OB om een aonvraog te doen voor het oonkopen von een oir-floor (prijs: */- 4.5AO
€). Dossier zalbe4inÀO09 worde.n ingediend.

RICHTIJJNEN / CRTTERTA:

fn de loop van 2008 werdenvolgende itams somengesteld:
A Richtlijnen leiding I
E Criteria ereleden I Voo, details zie addendum
E Protocollaire richtlijnen 

_J

_#*_

6oED OId T{ETEN:
tb Anze leden von de conditiegym afdeling konden hun lessen in juli en ougustus (grote

vokontie\ verder zetten in de furnzsol von turnkring 'Vronk & Vrij' te Haevenen.
{t Op dinsdagnamiddogen r,verd ook in 2OOB geftetst door de leden von TLQKA. Deze

fietsuitstopjes zijn ev?neens toegonkelijk voor ondere onderafdelingen van de Sp-o

Kopellen.

t Een mini-onderneming van ee,n Kapelse school boatte een verkoopsstond uit tijdens het
jaorfeest von fLOKA.



PANATHLON CHARTER

In december ondertekende turnkring ILOKA de ' Panothlon verkloring' die heldere
gedragsre.gels vost leEgen bij het nostreven van de positieve wsorden in de jeugdsport. Tol

von sportvereniginge-n, sportÍeÀeroties en bedrijven gingen ons voor e.n de lijst wordt
olsmoor uitgebreider. Door ondertekening :

- Stre.ef je de positieve woorden in de jeugdsport nd, en dit doe je octiever, met
volgehouden insponning en met e*n goede plonning.

- Zet je insponningen voort om olle vormen von discriminatie uit de jeugdsport te
bannen.

- Erken en asnvcordt je het feit dot sport ook neEatieve eÍfecten kan veroorzoken en

dot et preventieve eÀ gezonde maatre4elar nodig zijn om kínderen te
beschermen.

- Verwelkom je de steun von sponsors en media, moor geloof je dot die steun in
overe.enstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen von de jeugdsport.

Tnbe4repe.n in deze Ponothlon verkloring zijn de rechten van het kind in de sport. Formeel

onderschrijf je dus ook het "Ponothlon Charter ove;. de rechten von het kind in de sport",
hetgeu betekent dot olla kinderen het recht hebben om:

- Sport tebeaeÍenen
- Zich te vermaken ente spelen

- In e*ngezonde omgeving televen
- Woordig behondald te worden
- Getraind enbegeleid ïe worden door competente mensen

- Deel te nemen oon troining die aangepost is oan hun leeftijd, individueel ritme en

mogelijkheden
- Zich te mete.n met kinderen von hetzelíde niveau in e*.n oongepaste competitie
- In veilige omstandigheden oon sport te doen

- Te rusten
- De kans te krijgen om kompioen te worden, of het niet te worden.

Dit olles kon slechts worden
sportagentschoppen, bedrijven
sportwetenschoppers, sportmonogers,

bereikt wonneer re-geringen, sportfederoties,
voor sportortikelen, medio, zakenwereld,
troiners, ouders en kinderen zelÍ deze verklaring

onderschrijven.
ILOKA heeit olvost zijn steentje bijgedrogen en zol dit chorter don ook op de best
mogelijke monier opvolgen.

Wil je hier meer over weten, de kleine leitertjes lezett, dan kon dit oP

www.sportop j ongerenmoat. be ::.r: 
.

&
dír
*Ët$- I
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EPILOOG

Het is evident dot er bij het pre-senteren van een joarverslog teruggeblikt wordt op het voorbije
werkingsjaar, inclusief de negotieve en posítieve kanten die hiermee gepaord gaon.

Wat vertelt ons 2008 ?

Ik persoonlijk denk niet dat er echt diepe negatieve punten te melden zijn gedurende het voorbije
joor. Als er zoiets bestoat tussen negatief en posítief, dan zijn er wel enkele zoken te vermelden.
Allereerst wos er bíj de oonvong von het nieuwe turnseizoen ( de verwochtte) een verhoging von de

huur met 5 € per uur!! Verhoging te wijten oon de " steeds hogere energiekost, die de directie dient
door te rekenen oon hoor gebruikers". Moor, " door degoede somenwerking en verstondhouding met

turnkring fLOKA" wordt voot onze vereniging de verhoging beperkt tot ?,5 € per uur. ïoch leuk

meegenomen. Als tweede punt durf ik te vermelden dot het ledenoantol niet gestegq is, moar de

daling bleef beperkt. Is de steeds duurder wordende levensstondoord hier de oorzook van? Zít onze

jeugd liever voor TV? Wie zol het zeggen?

Als positief lichtpunt mog ik vertellen dot ILOKA er nog steeds stoot, en dit reeds meer don 50 joar I

Tn een gemeente woor ongeveer 48 sportverenigingen ac'tieÍ zijn waoronder 6 turnkringen, is dit
zeker een goed resultoat. Onze deelnome oon wedstrijden wos niet optimool te noemen, moor de

resultoten die werden behaold zijn zeker niet slecht.
Het belangrijkste in onzevereniging is nog steeds het Íeit dot ILOKA zích profileert ols recrqtieve
gymclub, wot niet betekent dat wedstrijden minder belangrijk zijn, moor ols onze gymnosten op

recre.atieÍ niveau goed meedrooien don dienen wij al long tevreden te zijn. Of om het met een zin uit
de Panothlon verklaring te citeren:' een kind heeÍt het recht om kampioen te worden, maor ook om

het niet te worden'.

Mijn dank ook oon de lesgevers die nog steeds volledig vrijwillig en dus onbezoldigd hun werk doen.

Goed nieuws in de vorm von 4 mini - ospirontjes die reeds op zeer jonge leeftijd de leiding een (klein)

hondje komen helpen. Worden zi j onze lesgevers ín de toekomst?

Ook op socioal vlok speelt ILOKA een rol. Wij bieden gymlessen aon die toegonkelijk zijn voor olle

logen von de bevolking, betoolboor voor iederee.n en wcorbij men zelfs kan genieten von gespreide

betaling indien gewenst. Om de sport even te loten rusten zijn er verschillendenevenactiviteiten.

Vooruitblikken in de toekomst kon enkel via een glazen bol. Vermits ik doar niet over beschik kon ik
enkel gissen wot er te gebeuren stoot. Wot ik wel op korte termijn zou willen zien is verjonging von

het bestuurscorps, moor wel onder de voorwoorde dot deze dezelfde inzet oan de dag leggen ols de
"onciens" die nu de boel drooiende houden. Hetzelfde is von toepossing voor bijkomende nieuwe

leiding. Misschien moeten we hier toch moor eens werk von moken, ol zol het niet gemokkelijk zijn.

Afsluiten doe ik graag met mijn donk over te brerge.n al iedereen die zi jn of hoar medewerking heeft
verleend oon ILOKA, van losse, occasionele medewerker tot onze vaste kern van medewerkers.
Tedereen echt von horte bedonkt, zonder jullie stoon wenergensl

Willy Von Dorst
Voorzitier / secretaris turnkring ILOKA
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AT- A4:

81 - 84:

CT- C?I

D:

E:

F1. F4:

Gt - 03:

Hl. H2:

voorstelling bestuursleden en leiding

g"4,everÉ bestuursleden / leiding / ereleden

protocol loire richtlijnen

richt lijnen gediplomeerde leiding

criterio er eleden f LOKA

ropport von auditeur ( Ahin cous*nent) TKOym kwoliteitslabel

info GymnostiekÍederotie Vhnderen

bewijs ne.erlqging ledenregiste-r vm (Rechtbonk von Koophondel)
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BE5TUURSLEDEN ILOKA

VAN DORST \,VLLY
Voorzitter ILOKA
Secretoris TLOKA
Secretoris Rood Von Bestuur

Lid redoctie ledenblod

VERTJNDEN STEVEN
Peaningmester ILOKA
Penningme,sler rood Von Bestuur

DE BREUCK RONNY
Verantwoordelij ke werkPloeg

6EYSKEN5 ANTOON
Lid Raad Von Bestuur

HUYoEN IRENE
Hoofdleiding
Voorzitter Rood Von Bestuur

Hoof d redocti e l,edenblad
Webmoster

JOO5EN5 WALTER
Moterioolmeester ILOKA
Lid Raod Von Bestuur

PLOIAPEN ERNA
Ondervoorzitter ILOKA
Ondervoorzitter Rood Van bestuur

Lid Redoctie ledenblod

GEY5KENS ANTOINETTA
Roads lid ILOKA
Lid Rood Von Bestuur

SWIJNEN ,IÀICHAEL
Lid Raad Von Bestuur

LEEUW LUDO
Raod Van Bestuur

*d
!.i

NEL1 AN 6ERDA
Raodslid ILOKA

SAAITS LUéY
Lid Raad Von Bestuur

Lid redactie Ledenblod

DE
Lid

FISSERs GtN.. gecoöpteecd bestuurslid (voor foto: zieereleÀen)
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HUYGEN IRENE
Hoofdleidíng
Leiding Kleuters
Leiding Conditiegym
Leiding Seniorobic

DE KEERSAAAECKER KELLY
Leiding Kindergym

LEIDINo ÏLOKA

HAIAAECKERS NANCY
Leiding Kleuters
Leiding Kids Donce

Leíding Kindergym
Leiding MT / LM

STOOP IN6E
Leiding Kindergym

^ 
OÀt,l EN INDRA

Leiding Kids Dance

SWIJNEN ,l rcHAEL
LEIDING 6ym + (tot september)

DE LEEUW TO,1
Coach Volleybal

DE LEEUW NADINE, niet actief wegens verblijf in buitenlond
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HULPLEIDING - A5PIRANT HULPLEÏDING ILOKA

5TEYNEN RINA
Kindergrym
Toestelturnen
6ym *

NAUI ANN,l ElJssA
Kindergym

WOUTERS ZOE
Kindergym

VAN HA5SELT ET1ILY
Kleuters /Kindergym / kidsdonce

DUA CHANTAL
Condiïiegym
Seniorobic

6EUEN5 IAARIJKE
Kleuters

\TOUTERS CAR,I EN
Kindergym

TAHON CHRISTA
Kindergym

CALLUY CINDY
Kindergym
LM /,l/tT

DOIA5 SARA
LM/MT

BOEYE ASTER
Kindergym

DEBIE ELLEN
Kindergym

A3



MINI HULPJES DIE ACTIEF ZIJN TIJDENS DE TURNLESSEN:

GOETSCHAITKX JANA WAMÉE INDRA
kleuters / kids

VAN HASSELT TTNE
Kleuters / kids

ERELEDEN:

GEYSKENS ANTOINEïTA
Erelíd @mFed
Erelid ILOKA

oOETSCHALCKX JORDY
Kleuters / kids

ë{

ï{

GEY5KENS ANTOON
Erelid GymFed

Erelid fLOKA

FISSERS 6tly
Erelid GymFed

Erelid ILOKA

6EYSKEN5 LUDWINA
Erelid ILOKA
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OEOEVEN5 BE5TUUR / LEIDINo / ERELEDEN 2OO8

NAAM GEGEVENS FUNCTIES VANAF...

VAN DORSTWILLY

6/L2/1947

Hoevensebaan 57

2950 Kapellen

tel: 03 664 00 62

GSM:049413332L

e-mail : willy.vandorst@skynet.be

lid: 1983

bestuurslíd:1983

secretaris: 1984

secretaris vzw: 1991

voorzitter: 2000

redactie ledenblad: 2003

HUYGEN IRENE

29/Os/1948

lependreef 31

2950 Kapellen

tel:03 664 93 80

GSM:0486 699233

e-mail : irene.huygen@skynet.be

lid: 1976

leiding: 1978

bestuurslid: 1986

hoofdleiding: 1986

voorzitter vzw: 2002

hoofdredactie ledenblad: 2003

webmaster:2005

PLOMPEN ERNA

23/OtlL9se

Dennenburgdreef 14

2950 Kapellen

tel: 03 664 50 54

GSM: 0495 883823

erna.plompen @telenet.be

lid: 1997

bestuurslid: 1997

ondervoorzitter: 2002

ondervoorzitter vzw: 2002

redactie ledenblad: 2003

VERLINDEN STEVEN

20/06lts44

Zwartebeeklaan 30

2950 Kapellen

tel: 03 295 42 94

GSM: 0474 931116

e-mail : verlinden.steven@pandora.be

lid:2003

bestuurslid: 2003

penningmeester: 2003

penningmeester vzw: 2003

GESYSKENS ANTOINETTA

17/07/7e30

Van Haeftenlaan 40

2950 Kapellen

GSM: 0497 758563

lid: 1970

bestuurslid: 1972

raadslid vzw: 1991

erelid ILOKA: 2000

erelid GymFed:2003

JOOSENS WALTER

tutuL95O
Krekelberg 54

2940 Hoevenen

tel: 03 664 75 64

e-mail: joosens@skynet.be

lid: L981

raadslid vzw: 1991

bestuurslid: 1992

materiaalmeester: 1992

DE BREUCK RONNY

23/02/Le68

leiebos 21 bus 86

2170 Merksem

tel: 03 321 73 29

GSM: 0486 876355

e-mail : bs239464@skynet.be

lid:1985

leiding drumband: 1995-2003

bestuurslid: 2003

chef werkploeg: 2003
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FISSERS GUY

30/LLlt938
Sparrenlaan 23

2950 Kapellen

tel: 03 664 56 57

e-mail : guy.fissers@scarlet.be

lid: L972

bestuurslid: 1972

erelid ILOKA:2002

erelid Gymfed: 2003

NEIMAN GERDA

22/72/1e49

Hoevensebaan 57

2950 Kapellen

tel: 03 664 00 62

GSM:0495 476786

lid: 1982

bestuurslid: 1994

kleuteroppas: 2008

SMITS LUCIENNE

417u19s3

Krekelberg 54

2940 Hoevenen

tel: 03 664 75 64

e-mail: joosens@skynet.be

lid: 1985

raadslid vzw: 2005

redactie ledenblad: 2006

DE LEEUW LUDOVICUS

L8l03/]'s41.

lependreef 31

2950 Kapellen

tel: 03 664 93 80

lid: 2003

raadslid vzw: 2005

GEYSKENS ANTOON

20l02l7s3t

Waterstraat 157

2940 Stabroek

tel: 03 665 07 22

lid:7972

bestuurslid: 1972 - 7995

raadslid vzw: 1991

erelid ILOKA:2002

erelid GymFed: 2003

GEYSKENS LUDWINA

12/Ot/1933

Bergstraat 9

2950 Kapellen

tel: 03 605 29 93

lid:1972

erelid ILOKA:2002

MOMMEN INDRA

23/04hs7s

Goudenregenlaan14

2950 Kapellen

GSM:0494 517244

e-mail: indra_mommen@hotmail.com

lid: 1986

leiding: 1990

HAMAEKERS NANCY

t7louls73
Goudenregenlaan 7

2950 Kapellen

tel: 03 665 20 11

GSM:0476 779992

e-mail: goetham@skynet.be

lid: 2004

hulpleiding: 2004

leiding:2007

SWIJNEN MICHAEL

s/06lLs84

Heiveldlaan 22l22

2950 Kapellen

GSM: 0474 395918

e-mail : michael.wazowski@yahoo.com

lid: 1991

leiding: 2002 - 2008

raadslid vzw: 2005
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DE KEERSMAECKER KELLY

1O/tt/1979

Akkerstraat 85

2940 Hoevenen

GSM:0478 479408

e-mail: KDK120@hotmail.com

lid: 1993

leiding:2002

STOOP INGE

791A3/§66

Beauvoislaan 83

2920 Kalmthout

tel: 03 620 29 29

GSM:0485 540693

e-mail: inge.stoop@telenet.be

lid:2006

leiding:2006

DE LEEUW NADINE

t6/02/L974

verlijft in buitenland lid:1977

leiding: 1989

DE LEEUW TOM

31/OL/t972

Heiveldlaan 16/6

2950 Kapellen

tel: 03 605 57 79

GSM:0476 903565

e-mail : tom.deleeuw@skynet.be

lid:7977

coach volleybal: 2002

DUA CHANTAL

23lOsl!es7

Reeboklaan 3

2950 Kapellen

tel: 03 605 32 62

lid: 1994

hulpleiding 2000

STEYNEN RINA

L310211966

Peedreef 2

2950 Kapellen

tel: 03 605 53 35

GSM:0486 743640

e-mail : rinasteynen@skynet.be

lid: 2007

hulpleiding: 2007

CALLUY CINDY

7lA8/§8s
Koerspleindreef 93

2950 Kapellen

tel: 03 665 17 44

GSM: 0474 434865

lid: 1996

hulpleiding: 2003

DOMS SARA

2t/03/ts77
Hoevensebaa n 77 /2
2950 Kapellen

tel:03 664 07 52

GSM:0473 739140

e-mail: sdoms@ais-antwerp. be

lid:2006

hulpleiding: 2007

GEUENS MARUKE

29/O1/]-e76

Van de Weyngaertplein 5

2180 Ekeren

GSM: 0479 856707

e-mail : marijke.geuens@telenet.be

lid: 2007

hulpleiding: 2007
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DEBIE ELLEN

2lA2/7994

Mertensstraat 90

2950 Kapellen

tel: 03 605 03 56

GSM:0498 315840

e-mail : ellen_debie_004@hotmail.com

lid:2002

aspirant hulpleiding: 2006

TAHON CHRISTA

slo2/Lgss

Peedreef 2

2950 Kapellen

tel:03 605 53 35

GSM:0486 743640

e-mail: christatahon@skynet.be

lid:1999

aspiranthulpleiding: 2006

VAN HASSELT EMILY

!21071199s

Koerspleindreef 46

2950 Kapellen

rel:03 605 14 72

e-mail : emilyvanhasselt@ pi.be

Iid:20O6

aspirant hulpleiding: 2007

NAUMANN MELISSA

121]-2/1991

Hoevensebaan 180

2950 Kapellen

tel: 03 664 00 31

GSM:0473 301367

e-mail : melissa.n @skynet.be

lid: 1999

aspirant hulpleiding: 2005

WOUTERS ZOE

?410411e8s

Van de Weyngaertlei 30

2180 Ekeren

tel:03 605 53 87

GSM:0499 622346

e-mail: zoweel2@hotmail.com

lid: 2006

aspirant hulpleiding: 2007

WOUTERS CARMEN

27/1O17987

Van de Weyngaertlei 30

2180 Ekeren

tel:03 605 53 87

GSM:0499 622356

e-mail : camerenl19@ hotmail.be

lid: 2006

aspirant hulpleiding: 2007

BOEYE ASTER

7/]utss3
Gasstraat 5

2950 Kapellen

GSM:0496 837157

e-mail: aster_boeye@hotmail.com

lid:20O0

aspirant hulpleiding: 2006

SEMPELS NATHALIE

2810911994

Eigenheem 45

2950 Kapellen

GSM: 0472 850200

lid:2000

aspirant hulpleiding: 2007

VAN GROOTELJOYCE

9/06l7sss

Spoorstraat 19

2950 Kapellen

lid:2007

aspirant hulpleiding: 2007 - 2008

* r( * l. * r( * * * * * * * * * * r( ,1( * * * * rt r. :F :1. r. * * * * r( * * *
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PROTOCOLLAIRE RICHTLIJNEN
Deze richtlijnen werden goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering van 4 december 2008 en
bevat de basisrichtlijnen zoals die kunnen worden toegepast. Deze zijn niet bindend, maar
gebruik van deze richtlijnen maakt het misschien iets gemakkelijker in geval van .... . lndien zich 1

van onderstaande gevallen voordoet, is het toch best om even samen te overleggen welke
maatregelen dienen genomen te worden.

ALGEMEEN:

o Er bestaat geen officiële uitgangskledij meer. Er kan eventueel overlegd urorden welke kledij men
zaldragen bij een van onderstaande gevallen.

o Kringvlag wordt niet meer gebruikt, uitsluitend op jaarfeest als decoratie.
e Steeds bestuur / leiding verwittigen bij tussenkomst afuaardiging ILOKA.
. Bij overlijden snel handelen.

í) ZTEKTE LID:

Leiding van de afreling handelt naar goeddunken ( bezoek zieke ......)
Bestuur inlíchten bij langdurige ziekte is wenselijk
Attentie ILOKA bezorgen (indien langdurig ziek) na 4 weken met bezoek van afdelingsleiding en
bestuurslid(leden). Eventueel in samenspraak met familie.

2'I ZIEKTE BESTUURSLID í LEIDIN§ I HULPLEIDING Í ERELID:

Bestuursleden, leiding, hulpleiding en ereleden worden op de hoogte gebracht indien langdurige
ziekte.
Bezoek van bestuur, leiding enz... in onderlinge afspraak.
Toestand blijven opvolgen en bestuursleden/ leiding inlichten.
Attentie ILOKA na 3 weken ziekte. Ëventueel aEpreken met familie.
Aard attentie: af te spreken (eventueel met partner van zieke)

3) HOSPTTALTSATT§ Lrp:

Leiding van de afdeling handelt naar goeddunken. ( bezoek zieke...)
Bestuur inlichten bij langdurige hospitalisatie is wenselijk
Attentie ILOKA bezorgen (indien langdurige opname) na 4 weken met bezoek van afdelingsleiding
en bestuurslid(leden). Eventueel afspreken met famílie

4) HOSPTTALTSATTE BESTUURSLID r LElprNG t HULPLETpTNG íERELrp:

Bestuursleden, leiding en hulpleiding worden op de hoogte gebracht.
Bezoek na onderlinge afspraak ( niet allen op dezelfde dag)
Toestand blijven opvolgen en bestuursleden inlichten.
Attentie ILOKA bezorgen ( zelfs na korte opname)

5) HUYVELTJK Lrp:

lndien individuele uitnodiging: handelen naar eigen goedunken
lndien secretariaat aankondiging ontvangt felicitatiekaart versturen
lndien bestuur wordt uitgenodigd: aankoop geschenk
Aanwezigheid (kerk of gemeentehuis) naar eigen goeddunken.
Gezien normaal aankondiging lang op voorhand wordt ontvangen kan er onderling rustig worden
afgesproken voor het verloop.

6) HUWELUK BESTUURSLID / LEIDING Í HULPLEIDING / ERELIP:

lndien individuele uitnodiging: handelen naar eigen goeddunken.
lndien gezamenlijke uitnodiging ILOKA bestuur / leiding: aankoop geschenk ILOKA.
Waardeaankoop: ??? (bedrag vast te stellen indien feit zich voordoet)
Aanwezigheid kerk of gemeentehuis (met afdeling gymnasten voor erehaag) kan in onderlinge
afspraak met hoofdleiding en/of afdelingsleiding.
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7l GEBOORTE íBtJ BESTUURSLTp / LErplNG / HULPLEIDTNG):

Bezoek leiding / bestuur wenselijk (onderling afspreken) in hospitaal of thuis ( vader vragen ?)
Felicitatiekaart vanwege bestuur en leiding / hulpleiding;
Aankoop geschenk. Waarde bedrag: ??? (bedrag vast te stellen indien feit zich voordoet)

OVERLIJDEN:

Tijd is hier een belangrijke factor.
Er dient rekening gehouden te worden met de laatste wilsbeschikking van de overledene
Rekening houden met de geloofsovertuiging van de overledene
Familie raadplegen indien nodig is niet onbelangrijk
OPLETTEN met .van horen zeggen dat..."

8) OVERLTJpEN OUDER OF KrNp VAN LID I SPONSOR :

lndien secrctariaat wodt verwittiqd :

bestuur I leiding inlichten
Deelnamebetu§ing vanwege I LOKA
Bijwonen begrafenis naar eigen goeddunken
Aanwezigheid afdelingsleiding in geval overlijden ouder of kind van lid is wenselijk.
Aanwezig heid bestu u rsl id(leden ) in geval overl ijden sponsor is wenselijk

9) OVERLTJpEN Lrp:

lndien secretariaat wordt verwittis{:
bestuur / leiding inlichten
Deelnamebetuiging vanwege I LOKA
Bijwonen begrafenis is vrije keuze, maar wenselijk dat de afrelingsleiding en bestuurslid(leden)
aanwezig zijn,
lndien overledene een kleuter of jongere is ligt de zaak gevoeliger en wordt afgesproken met
bestuursleden en leiding welke de beste werkwijze is die dient gevolgd te worden.
Bloemen laten bezorgen behoort tot de mogelijkheid. ( wordt besproken indien geval zich
voordoet)

í0) OvERLTJDEN BESTUURSLTD í LErprNG í HULPLETDING í ERELIp:

Waarschijnlijk is hier vlug zekerheid betreffende toestand.
Bestuursleden, leiding, hulpleiding en ereleden worden zo snelmogelijk op de hoogte gebracht.
Gymfed venrvittigen, eveneens zo snel mogelijk.
Deelnamebetuiging vanwege I LOKA
Aanwezigheid bestuursleden / leiding I hulpleiding en ereleden wordt verlangd.
Bloemen worden bezorgd vanwege ILOKA.

Overblijvende echtgenote of echtgenoot uitnodigen op jaarfeest en andere activiteiten is wenselijk.

c2



1)Erdientsteedsminimumlgediplomeerdeleidingtijdensdeturnlessenaanwezigtezijn.

2) lndien de veranhiloordelijke leiding van een afdeling niet aanwezrg kan zijn dient deze
-' Éi"rr"n de hoofdleiding tè verwittigen - liefst zo snel mogelijk.

3)lndiendeverantwoordelijkePiolngVaneenafdelingnietaanwezigkanzijndientdezeeen
collega ( gediplomeerOe teiOing) [e raadplegen en-hem/haar te vragen om de les over te

willen nemen. Hierna dient de-hoofdleiding van de lesovername ingelicht te worden'

4) lndien, door geliik welke ootzaak,. er geen ged.iplomeerde leiding in de tumzaal

aanwezig tan zUrïïi.iOàni àe turntes dan dient dele turnles afgelast te worden. Er dient

dan eveneen" ,*iià.otgd te worden dat de leden hiervan verwittigd worden'

Ditkandoordeledentelefonischteverwittigenofigmandtelatenplaatsnemenaande
zaal die oe teden oij aankomst hierover innànt. Hoofdleiding of 1 bestuurslid dient hierover

ingelicht te worden.

5) lndien niet aan deze voonraarden wordt voldaan bestaat de mogelijkheid dat in geval van

een sportongeà de vezekering ieiding en/gl _het- bestuur gedeeltelijk mede

verantwoorAet-i;f stett (zie ook versla§ vergadering 05106/2008 - punt 8)

Gelieve onderstaande verklaring op 3 exemplarcn te ondertekenen en 2 exemplaren terug te

bezorgen aan een bestuurslid / hoofdleiding'

Kapellen, October 2008

lk, naam en voornaam ' , gediplomeerde leiding' verklaar hierbij kennis te hebben

genomen van bovenstaande richtlijnen en deze na te zullen leven. lk weet dat bij niet naleving

van deze richtlijnen de mogel'rjkheid bestaat dat bij een eventueel sportongeval de kans

bestaat dat de verzekering m'rj gedeeltelijk aansprakelijk kan stellen, en ik het bestuur van

turnkring ILOKA niet verantwoordelijk kan stellen'

Datum: .. I .. I 2008 Handtekening leiding,

2 ondertekende exemplaren ontvangen op datum van " I .. t 2008

Naam verantwoordelij ke I LOKA en handteken ing :
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GRITERIA ERELID turnkrins ILOKA
Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen tijdens de bestuursvergadering van 2 oktober 2008.

Voorwaarden tot het verkriioen van titel "erelid turnkring ILOKA":

í) 30 jaar ononderbroken lidmaatschap bij turnkring ILOKA, waanían 5 jaar bestuurslid of
leiding.

21 35 ononderbroken lidmaatschap bti turnkring ILOKA

3) Wegens bijzondere veldienste, ongeacht jaren lidmaabchap.

( enkel geld§ indien voorgedragen persoon een extra verdienste heeft geleverd ten voordele van
turnkring ILOKA en na goedkeuring door de algemene ledenvergadering met 213 meerderheid van
de stemmen)

Voor de viering van deze leden wordt door het bestuur van turnkring ILOIG beslist welke aard van
onderscheid ing wordt uitgereikt.

Mering van deze personen kan tijdens het jaarlijkse turnhest of tijdens een andere feestelijke
viering. Ook hier ligt de beslissing b'tj het bestuur van turnkring ILOKA.

Aan een erelid van turnkrinq ILOKA en ziin/haar partner worden volgende voordelen toeqekend:

í) Gratis toegang op jaarlijks turnfeest. ( erelid ontvangt í of 2 gratis inkomkaarten)

2l Deelname aan activiteiten/vieringen aan dezelfde voorwaarden als de bestuurcleden.

3) Gratis aansluiting bij de Gymfederatie (enkel geldig voor het erelid, dus niet voor de
partner)

4l Op alle sportieve activiteiten/wedstrijden van turnkring ILOKA zal getracht worden om de
ereleden te voozien van een comfoÉabele zitplaats.

ë
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EVALUATIE + AANBEYELINGEN:

1. Strategische planning & marketing management (score: 924 )

Het is duidelijk dat in de vereniging iedereen weel wie wat gaat uitvoeren en op welke wijze.
De acties en opvolging op korte termijn (liaar) zijn heel concreet. Ook op lange termijn heeft
de club een visie. Dit is uiteraard het gevolg van jullie uitgebreide S\VOT-analyse, die
logischerwijze leidt tot een actieplan. Het is nu belangrijk dit plan goed op te volgen.
Teneinde dit beter te verwezenlijken adviseren we je als club dit strategisch plan en het

daaruit voortvloeiende actieplan nog mesr in detail uit te werken en in een overzichtelijke
tabel weer te geven: bv. welke oplossingen zljn er voor bepaalde problemen, wie stelt zich
veraÍrtwoordelijk om een oplossing yoor te stellen of uit te werken, welke datum/termijn
wordt vooropgesteld per item, waar liggen de prioriteiten? Ook de daarbij samenhangende

kostprijs, de promotie van de actie en voor welke doelgroep de actie gevoerd wordt, zijn niet
te vergeten elementen.
Belangrijk is wel wanneer je enkele verbeterpunten wil aanpakken je altijd rationeel en

functioneel tewerk gaat. Yeranderingen voor de audit op zich mogen geen doel zijn. De

punten waar iedereen achter staat en een duidelijke kwalitatieve meerwaarde voor de

vereniging opleveren, moeten de enige en echte actiepunten worden'

De missie en visie van de vereniging is vnj duidelijk en goed opgesteld. Normalerwijze moet
dit heel summier het profiel van de vereniging schetsen. Het moet als het ware het

visitekaartje van de vereniging zijn. Het is de bedoeling om in een oogopslag daarin de

vereniging te herkennen. We halen nog even de voomaamste punten aan:

- voor welke leeftiiden staat de club
- welke disciplines biedt de club aan en op welk niveau
- wat biedt de club nog meer naast het turnen (opsomming van enkele randactiviteiten:
sociale functie van de vereniging).

De financiële opvolging binnen de vereaiging verloopt prima. De vereniging werkÍ met een

begroting met een duidelijk overzicht van inkomsten en uitgaven. Tijdens de vergaderingen
worden de financiën besproken en aangeluld met aanbevelingen en bijsturingen.

2. Procedures en interne werking (score: 97o )

Alle aanbevelingen van de vorige audit werden goed opgevolgd. De inteme werking verloopt
prima. Het secretariaatswerk is vlekkeloos. Iedereen wordt tijdig op de hoogte gesteld van
organisaties, cursussen, reglementen, nieuwe ontwikkeling€tr, .. . De newsletter online alsook
de intranet mogelijkheden van de federatie zijn binnen de vereniging gekend en in gebruik.
Kortom: binnen de kring is er een transparantie wat betreft de verspreiding van formele en

informele informatie.

De lesgevers zijn attent voor regelmatige afwezigheden. Deze afwezigheidslijsten zouden op
regeimatige basis (om de 3 maand bv.) ter inzage moeten zijn van het bestuur. We menen dat
bij een probleemgeval de ouders wel een exacte opvolging verwachten varrwege het
lesgeversteÍrm en dat het bestuur daarvan weet heeft" We denken hierbij vooral aan pubers die
de training zouden kunnen aanwenden om andere zaken uit te richten.
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We stetrden eveneens vast dat er omwille van de rompslomp geen medisch attest gevraagd
wordt. Dit is heel begrijpelijk. Misschien kan je wel op de inschrijvingsformulieren een

zinnetje toevoegen dat de ouders verklaren dat ze medisch geschikt zijn om de gymnastiek te
beoefenen.

3. Externe communicatie en image building (score: 92"/")

ILOKA Kapellen beschikt over een recent, mooi en modem logo (manneke aan de ringen).
De eigen clubnaam en het logo zijn terug te viaden op alle documenten. De club heeft een
goede, herkenbare huisstijl. Misschien een tip: geef instructies door naar je trainers wat betreft
de huisstijl van de vereniging. Soms wordt bij maiiverkeer tussen trainers en gyÍnnasten zelfs
leuke gymlogo's gebruikt maar het eigenlijke clublogo ontbreekt. Dat zou zonde zijn want de

club heeft baat bij een goede, herkenbare huisstijl.

Heel positief is de alom vertegenwoordiging van een bestuurslid op een algemene vergadering
van de federatie en/of een technische vergadering van de federatie en/of een provinciale
overlegcommissie en/of de sportraad van de gemeente.

De club is heel actief zowel op turngebied als op het sociale vlak. Tal van activiteiten maakt
de club tot een echte familie. Deze activiteiten zorgen voor de nodige publiciteit en Àjn zo
promotioneel belangrijk op het gebied van ledenwerving.

Na consultatie vanjullie website oordelen wij dat deze heel mooi oogt, duidelijk,
gebruiksvriendelijk en up-to-date is.

Qua sponsoring is het initiatief met de "ledencheques" bijzonder origineel. We hopen dat dit
voor jullie kring een succes kent.

4. Clubsfeer & cultuur {perifere activiteiten) {score: 80%)

De club vertoont een grote inzeL non gym day, sinterklaasfeest, kringwedstrijden, turnfeest,
dorpsdag, en zo veel meer. De organisatie van al deze activiteiten en wedstrijden draagt bij
tot het creëren van een positieve clubsfeer. Het clublogo of de naam van de club dat
terugkornt op de sweater en/of T-shi* schept een band of een soort "clubgevoel" bij de leden
en medewerkers.

5. Bestuurlm an a gem entlstructuu r (score : 87 "/o)

Het is heel positief dat in het bestuur enkele leden zetelen die sporttechnisch onderiegd zijn.
Op die manier kunnen sporttechnische aangelegenheden te gronde besproken worden in het
bestuur.

De vereniging is op het gebied van techniek goed gestructureerd. Met Irène Huygen hebben
jullie alles in één: kennis, kunde en ervaring- Het is aan Irène en het voltallige bestuur om er
over te waken een brede leiding te hebben en dat de jonge trainers zich steeds voldoende
bijscholen.
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6. Human Resources management (score: 93Vo)

Het is positief dat het werk van de trainers gewaardeerd wordt via terugbetalingen van
bijscholingen en cursussen. Daarnaast heb je nog de terechte extra waardering onder de vorm
van nevenactiviteiten" T-shirtltraining. De vereniging voorziet echter geen lesvergoedingen.
Een bewuste keuze die momenteel nog blijkt te werken ook. 'We wezen echter dat het trekken
van deze kaart op lange terrnijn moeilijk houdbaar zal blijven. Dit gevoelige onderwerp tijdig
durven onder ogen zien en bespreekbaar maken, lijkt ons een boodschap voor de toekomst.
Logischerwijze heeft dit gevolgen op het lidgeld. We blijven echter respect tonen voor de
"eigen identiteit van de club". Chapeau voor alle "echte"vrijwilligers van de club.

7. Effectiviteit (score: 80Yo)

Dit item is samengesteld uit verschillende onderdelen van de andere items met dan nog
onderlinge links. Hier valt moeilijk hoog te scoren omwille van de strenge norïnen die het
instrurnent hier oplegÍ (ledenbehoud, ereplaatsen,o/o gediplomeerde trainers, aanbod, ...).
Jullie scoren zelfs heel goed. Slechts voor 1 item kunnen we een bemerking geven:

1. "lesgever"s met aangepast diploma".
Wij willen hier onmiddellijk bij vermelden dat dit het pijnpunt is van bijna "alle" clubs. Het
aanhalen van dit "veel voorkomend" probleem betekent niet dat de vele vrijwilligers in het
verleden (en ook in de toekomst) geen waardevol werk leverden (en zullen leveren). Niets is
minder waaÍ. Het is wel zo dat in de kwaliteitszorg van een club de lesgevers een cruciale rol
spelen. Dat diploma's niet altijd garant staan voor kwaliteit kan het geval zijn. maar dit zou
eerder de uitzondering moeten zijn, dan de regel.
Wij raden dan ook aurn om een soort opleidingsplan uit te werken d.m.v. in te spelen op VTS-
cursussen, bijscholingen, exteme trainingen (fed.- regio -...), samenwerking externe clubs,
technische- en methodische sessies binnen de club,...

8. Aanbod disciplines

De vier evaluatiecriteria:

worden door IKGym gebruikt cm het operationele niveau van de club te quoteren. In bijlage
ontvang je tamelijk gedetailleerd de verwerking in % uitgedrukt. Dit geeft je een verklaring
van de verschillende resultaten.
In vergelijking met drie jaar terug is er alweer vooruitgang geboekt. We spreken hier zowel
voor wat bekeft de trainers als voor aecommodatis en aanbod. Nieuwe aanbevelingen zijn er
op dit vlak niet.
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9. Besluit

Warxreer je met het bestuur van ILOKA praat, ben je snel overtuigd dat de tunrbezieling er
van de muren druipt. Chapeau voor ds "spirit" die er heerst. Een vereniging om als besfuurder
(en ook als lid) fier op te zijn.
Het was wij duidelijk dat jullie al een 4d" doorlichting lieten uitvoeren. Niettemin blijven
jullie dus streven naar beterschap en kwaliteit. De voorbereiding van \Milly was trouwens tot
in de puntjes afgewerkt. Perfect! Fíet resultaat mag gezien zijn;

In bijlage ontvang je het lKGym-label. De GymnastiekFederatie Vlaanderenzal binnenkort
Liw gemeente op de hoogÍe stellen van jullie kwaliteitsvolle werking. Bovendien zal de
GymnastiekFederatie Vlaanderen, als beloning voor het behalen van het lKGym-label, U
binnenkort ondersteunen met opleidingscheques.

Wij adviseren eveneens het IKGym-instrument te gebruiken als belangrijk hulpmiddel
(tussentijdse evaluatie) in jullie streven naÍr een nog betere werking. Indien er veranderingen
(verbeteringen) in de vereniging plaatsvinderi, die een belangrijke invloed kuanen hebben op
de audit, mag je steeds contact opnemen met mij om opnieuw de vemieuwde situatie te
evalueren.

De w-ebsite waarop je de evolutie van IKGym op de voet kunt volgen is 11,111-,;1,,1,r,.-q.;,,1,. Je

vindt er links en achtergrondinformatie rond kwaliteitszorg.
lnteressante vaklitcratuur is "Kwaliteitszorg in de sportclub:jeugdwerking" P. De Knop, J.

Van Hoecke. K. De Martelaer.

Succes met de verdere clubwerking.
It=---J?r" ll

..t" z'*-*J
-/w'2' t*

-, - ./re

Alain Coussement.

@
Cvmi"lasïl+Í.".'Fedrrntiu
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INFO GYMFEDERATïE Vloon deren vzw

Gymfederotie Vloonderen rrzw:

De GymnostiekFederotie slooi het joor 2008 of met 101.600 leden. Voor het zesde joor op

rij steeg het aontal leden. In 2008 met 522 eenheden t.o.v. 2007).

De GymFed blijft hiermee de tweede grootste sportfederotie in Vloanderen, no de

Tennisfederotie.
De Gymnostiekfederotíe Vloonderen vzw is gehuisvest in het 'Huis von de Sport' te Gent

(Zuiderloon 13) en wil life-tíme gymnostiekoefe-ningen in olle disciplines en op olle niveaus

kwolitotief uitbouwen en oonbieden oan de bij hoor oongesloten gymclubs. Ze wil doorom de
dienstverlening oon en debegeleiding vo hoor clubs optimoliseren, evenols de orgonisotie von

deze clubs.
fn de verschillende leeÍtijdsgroepen zien we geen grote verschillen t.o.v. vorige joren. Ook

in 2008 blijven de kinderen -11joor ongeveer 60% uitmoken von de totole GymFed-populatie.
De verhouding jongens / meisjes ( bij -8 jaor nog */- 5O%) neemt af naargelang de leeÍtijd.
Voorol de jongens 1ó-18 joor (774 t.o.v. 4.252 meisjes) zíen gymnostiek niet echt zitten.
Het oudste lid von de SymFed is 98 joor en !íd von Uilenspiegel vzw ín ÀÀerksem.

Kleuters zijn goed vertegenwoordigd. De GymFed telt 18.970 leden von vijf joor of jonger.

Heel wat ouders hebben be4repen dot met kleuterturnen de bosis wordt gele-gd voor een

goede motorische ontwikkeling. We zien dot de clubs inspelen op deze vroog met oongepast

moteriool en pedogogisch opgeleide lesgevers. Dot veel kinderen echter no hun

kleuteropleiding een andere vrijetijdsbesteding kiezen leren ons de cijfers von de drop-out.
Het oontol leden dot de club/federotie verliest is het grootst in de cotegorie <8 joar (7.75t
leden)

60.@0 -

2003 2004 200s 2006 zaw 2008

65.I61 68.904 12.965 15.617 i01,078 101.600

De verhouding jongens /meisjes bedroogt 23% (?3.770 leden) en77% (77.83O leden). Dit
is, percentsgewijs, getijk oan de verdeling zools in 2OO7.

BU ïLOKA is deze verhouding eveneens 23% neisjes en 77%

verhouding jongens / meisjes

t,on8ens 23.770 rmeisjes 77.830

GI

evolutie ledenaantal GymFed

40.m0

20.0fl)
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Tobel ledenoontol 2OO8 per leefti.idscateqorie:

Leeftijds-
Categorie

mon vrouw totaol

< I ioor tL.799 23.053 34.852

I - 11 ioor 4.795 2t.258 26.O53

12 - 15 iocr 1.984 11.424 13.408

16 - 18 iosr 774 4.?54 5.028

t9 - 25 iaar 833 3.929 4.762

?6 - 45 -iaar t.6?3 7.64t 9.264

46 - 54 ioar 842 3.t37 3.979

>: 55.ioor L.t?o 3.134 4.254

ÏOTAAL ?3.770 77.830 101.ó00

6eograf ische spreiding:

De GymÍed verwelkomd e I nieuwe clubs, wot het totool brengt op 296 clubs. Twoolf clubs

stopten hun octiviteiten, fusioneerden tot een grotere club of verlieten de Íederatie.
De 296 clubs tellen met 343 leden gemiddeld 11 gymnosten meer don vorig joar.

aantal leden per provincie

IAntwerpen
34.343

I Limburg
9.900

lOost-Vlaanderen 23.6L7

I Vlaams Brabant
16.676

I West-Vlaanderen 17.064

aantal clubs per provincie

I Antwerpen L11

r Limburg 35

: Oost-Vlaanderen 69

I Vlaams-Brabant 39

r West-Vlaanderen 42
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grootte GymFed clubs

ll nrin 100 l*dan 44

r 1"00- 299 hden 105

ë 300 - 499 ledrn 86

E 500 - §99 lerlen 52

E nrcL.rdan 1.000 ['clert

ILOKA mookt, zools de meeste clubs, deel uÍt von de grootste cateEo?ae, nomelijk deze

met 10O tot 299 leden.

Top 1O grootste 6ymFed-clubs:
Alle clubs die zich in2OO7 bij de grootste GymFed clubs wisten te plootsen behouden ook nu

hun ploats in de ïop 10. De eerste 5 clubs blijven ongewijzigd, bij de clubs 6 tot 10 zijn er
lichte onderlinge verschuivingen. Voste Vuist Lauwe prijkt ook dit joor op de eerste ploots

met meer dan 1.500 leden.

1- Voste Vuist Louwe 1.588 leden

7-De Gympies Keerbergen t.419 leden
3- Gymgroep A.S. vzw 1.328 leden

4- WTK Oostende L.256leden
5- Rust Roest Brugge l.?Z4leden
ó - TK Krocht enGeduld Sínt-Niklaos 1.185 leden

7- Oymmax 1.080 leden

8 - MK Gym Mechelen 1.034 leden

9 - K.O.ï.V. Noordzee l.O23ledqt
10- TK sto poroot -P.H.H. Hosselt 975lede.n

Licenties:
Voor het wedstrijdseizoen werden 3.809 licenties (* L7a t.o.v- 2OO7) aangevraagd door 1ó4

clubs. Wedstrijdlicenties zijn vereist voor gymnosten die deelnemen in het A-,8-,C- enT-
niveou. Het hoogst oontol licenties aangevraagd door één club bedroogt 96 !

ë
Cvmnastiek
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Ledenregister :t lnstituut voor Lichameliike Opvoeding Karellen, vzw

Naam vercnicins: lnstifuut voor Llciamel$ke Oproetlirlg Kapdbn

Rechtsvorm: yar

Zetel van de vereniqinq: Van Dorst Willy
Hoevensebaan 57
2950 Kapellen

Onderneminqsn$,[nmer: 443 868 238
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Naam en adres leden Rechtsvorm Datum
toetredina

Datum
uittredinq

DE LEEUW Ludo ( lid )
lependreef 31
2950 Kapellen

a9/12í2AO4

GEYSKENS Antoinetta ( lid )
Van Haeftenlaan 40
2950 Kapellen

19102/19S0

GEYSKENS Antoon ( lid )
Waterstraat 157
2940 Stabroek

19/02/1990

HUYGEN lrene ( voorzitter )
lependreef 31
2950 Kapellen

a7t02na01

JOOSENS Walter ( lid )
Krekelberg 54
2940 Hoevenen

19102/1990

PLOMPEN Erna ( ondervoozitter)
Dennenburgdreef 14
2950 Kapellen

07t42t2001

SMITS Lucienne ( lid )
Krekelberg 54
2940 Hoevenen

aw12EA04

SWIJNEN Michael
Heiveídlaan 22 i 2
2950 Kapellen

(rid)
ag12t2aa4

Vervolg op blz 2
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Ledenregister'l nstituut voor Lichamelijke Opvoeding
Kapellen " vzw

Verualg van blz 1
Blz2

VAN DORSï Willy ( secretaris )
Hoevensebaan 57
2950 Kapellen

1WA2t1990

VERLINDEN Steven ( penningrneester )
Zwartebeeklaan 30
2950 Kapellen

21t01t2443

Kapellen 24
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