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BESTUURLIJK EN TECHNISCH JAARVERSLAG

STATUTAIRE ALGEMENE LEDENVERGADERING

IEPENDREEF31  2950  KAPELLEN  9 MEI 2018



 RAAD VAN BESTUUR:  

Swijnen Michael voorzitter 

Bekaert Grégoire secretaris 

Plompen Erna ondervoorzitter 

Verlinden Steven penningmeester 

Huygen Irène lid vzw 

Stoop Inge lid vzw 

De Leeuw Tom lid vzw 

Joosens Walter lid vzw 

Smits Lucienne lid vzw 

Van Steenkiste M.J. lid vzw 

Hamaeckers Nancy lid vzw

 

DAGELIJKS BESTUUR 

Swijnen Michael voorzitter 

Bekaert Grégoire secretaris 

Plompen Erna ondervoorzitter 

Verlinden Steven  penningmeester 

Huygen Irène ombudsvrouw 

 



BESTUUR TURNKRING

Swijnen Michael voorzitter

Bekaert Grégoire + Brackeva Nick secretariaat 

Plompen Erna ondervoorzitter

Verlinden Steven penningmeester

Huygen Irène ombudsvrouw

Stoop Inge bestuurslid

Hamaeckers Nancy bestuurslid

De Leeuw Tom bestuurslid

Joosens Walter materiaalmeester

De Leeuw Ludo bestuurslid

Vansteenkiste M.J. bestuurslid 

Van Hasselt Rudi bestuurslid

Couck Viki bestuurslid / vanaf september 2017

Martens Kelly bestuurslid / vanaf september 2017

Joosens Cindy bestuurslid / vanaf september 2017



 

ERE LEDEN GYMFED vanaf 2003 

FISSERS GUY  

GEYSKENS ANTOON 

GEYSKENS LUDWINA 

GEYSKENS ANTOINETTA (Maria) 

  

ERE LEDEN ILOKA  

FISSERS GUY / 2002 

GEYSKENS ANTOON / 2002 

GEYSKENS LUDWINA / 2002  

GEYSKENS ANTOINETTA / 2002  

DE LEEUW TOM / 2009 

DE LEEUW NADINE / 2009 

HUYGEN IRENE / 2009 

VAN DORST WILLY / 2009 
 overl. 18/01/2013 

NEIMAN GERDA / 2009 

JOOSENS WALTER  /  2016 

 

 



EFFECTIEVE LEIDING 

STOOP INGE 

HUYGEN IRENE 

HAMAEKERS NANCY 

SWIJNEN MICHAEL 

DE LEEUW TOM 

VANSTEENKISTE MARIE-JEANNE

 

HULPLEIDING 

GOETSCHALCKX JANA 

GOETSCHALCKX JORDY 

STEINS YANA 

SEMPELS ILONA 

SEMPELS JOLIEN 

VAN HASSELT TINE 

ANSOMS CHELSEA 

SEMPELS SOFIE 

CALLUY CINDY 

WARZEE INDRA 

COUCK VIKI 

MARTENS KELLY 

 

 

JURYLEDEN RECREA GYM 

 

STOOP INGE /  HAMAEKERS NANCY  /  

SEMPELS ILONA  /  STEINS YANA  



KLEUTERGYM /2.5—6 JAAR/WOENSDAG 14.30 tot 16u. 

Bewegen is gezond en leuk maar het wordt nog veel leuker samen , op muziek, 

met voorwerpen, soms in de hoogte, snel en dan weer traag. Dankzij de 

afwisseling blijft je kleuter enthousiast en spelenderwijs krijgt je kind de basis 

van het turnen mee. 

GYM MSJES & JONGS/6+/VRIJDAG 18.00 tot 19.30u. 

Je kind maakt kennis met turntoestellen zoals rek, balk, mat en trampoline. 

Het traint op lenigheid en kracht en ontwikkelt een basisconditie. 

Samenwerken, een aangename sfeer en eigen tempo zijn belangrijk. 

Deelname aan recreatieve wedstrijden kan.  

GYM+ / MSJES +12jaar / MAANDAG 19.00 tot 20.30u. 

 Gevorderd toestelturnen voor meisjes vanaf 12 jaar. Ook zonder turnervaring 

ben je welkom. Aandacht voor samenwerken, een aangename sfeer en eigen 

tempo zijn belangrijk. Deelname aan recreatieve wedstrijden kan. 

LANGE MAT EN MINITRAMPOLINE ./. VRIJDAG 19.30 tot 21.00u. 

 Een explosieve, lenige en krachtige groep van jongens en meisjes voor 

tumbling op de lange mat en airfloor, minitramp en dubbele minitramp 



AIRFLOOR / na selectie / ZONDAG 10.00 tot 12.00u. 

 Een Mix van jongens en meisjes werkt samen op de airfloor aan explosiviteit, 

lenigheid en kracht. Deelname na selectie door de leiding. 

DANCE STARS / 6+ / WOENSDAG 16.00 tot 17.30u. 

 Jonge sterren leren op muziek van vandaag hippe dansmoves. 

Van oktober tot mei. 

RETROGYM  /  VRIJDAG 19.30 tot 21.00u. 

 Ben je er even tussenuit geweest maar heb je zin om terug een stapje in de 

turnwereld te zetten? Retrogym is tumbling, trampoline en wekelijks een 

ander toestel op eigen tempo en niveau 

VOLLEYBAL 14 +  / DINSDAG 20.30 tot 22.00u. 

 Als je wil sporten maar turnen niet ziet zitten, kun je aansluiten bij deze recreatieve 

afdeling, met mogelijkheid tot deelname aan vriendschapswedstrijden. 



Het lidgeld voor een volledig seizoen (september – juni) bedraagt € 65,00 voor het eerste lid van een gezin.

De bijkomende leden van dit zelfde gezin, wonende op hetzelfde adres, betalen 60,00 per lid.

Leden die enkel lid zijn van de volleybalafdeling of de afdeling Dance Stars betalen € 45,00.

Aansluiting vanaf januari is € 30,00 – ENKEL VOOR NIEUWE LEDEN

Voor alle afdelingen is de bondsbijdrage en verplichte verzekering inbegrepen.

Leden die willen intekenen op de verzekeringspolis met verhoogde waarborgen dienen dit bedrag met € 5,00 te

verhogen.

De lidgelden kunnen ook met LEDENCHEQUES betaald worden!!

De meeste ziekenfondsen komen tegemoet in het lidgeld van een sportclub. Neem contact op met je ziekenfonds voor de

juiste formulieren, die kunnen een gans jaar worden binnengebracht.

Aansluiting in 1ste lid 2de lid DanceStars/ 

Volleybal 

1 September / 

31 december 

€ 65,- € 60,- € 45,- 

1 januari / 

30 juni 

€ 45,- € 40,- € 30,- 

 



 14-15/jan wedstrijd TT  Leopoldsburg MAP 

woensdag 18/jan VERGADERING ILOKA  

 22/jan TEKSTEN WERELDVENSTER   

        

27/2 TOT 5/3   KROKUSVERLOF  

ZATERDAG 4/feb QUIZ  ILOKA   1 

 8/feb bijscholing L.Oever  Erna / MJ / Irene  

DONDERDAG 16/feb VERGADERING ILOKA  

 19/feb teksten wereldvenster  

        

DONDERDAG 9/mrt VERGADERING ILOKA  

ZATERDAG 10/mrt VIERING SPORTKAMP. KAPELLEN 2 

ZATERDAG 17/mrt afhalen Malle  

ZATERDAG 18/mrt TURNFEEST 60 JAAR ILOKA "THE BEST OF…" 3 

 19/mrt teksten wereldvenster  

 20/mrt terug brengen Malle    

 25/mrt LENTEFEEST S-PLUS  /  TOOGDIENST ILOKA  

 30/mrt ALV Gymfed - Leuven  (M.J. en Irene)  

        

3/4 TOT 17/4   PAASVERLOF  

MAANDAG 10/apr LIJNDANSEN IN  SCHOTEN 4 

 16/apr teksten wereldvenster  

DONDERDAG 20/apr VERGADERING ILOKA  

ZATERDAG 22/apr UITSTAP  ST GILLIS WAAS / TOPSPORTHAL 5 

 21/apr 

VERGADERING LEIDING/HULPLEIDING/KA ZAAL 

NIET VRIJ  

 28/apr ZAAL NIET VRIJ / SCHOOLBAL  

 29/apr Lijndans cursus ( geen deelname)  

        

MAANDAG  1/mei VERLOF  

ZATERDAG 13/mei 
ALG LD VERG  /  FAM.DAG/SLEEP-OVER  KA 13/14 
mei  

DONDERDAG 18/mei VERGADERING ILOKA  

 21/mei teksten wereldvenster  

 20/mei ETENTJE LEIDING BESTUUR EN ERELEDEN 6 

DONDERDAG/VRIJDAG 25/5 - 26/5 OHH GEEN LES  

ZONDAG 28/mei DORPSDAG 7 

        

ZO / MA 04_05 JUNI PINKSTER VERLOF  

WOENSDAG 7/jun BEZOEK KLEUTERS EN DANCE/STARS ZONNEWENDE 8 

ZONDAG 18/jun BBQ S-PLUS / TOOGDIENST ILOKA / teksten W.V.  

DONDERDAG 22/jun VERGADERING ILOKA  

VRIJDAG 23/jun ILOKA ZOMER CAFE IN KA 9 

 



ZONDAG 3/jul PULPTUUR - GEEN DEELNAME - FIETSEN CODA  

MAANDAG 17/jul LIJNDANS AAN DE SPORTHAL - SPORT IN DE KIJKER 10 

DONDERDAG  27/jul ZOMERETEN 50+ 11 

        

DONDERDAG 17/aug STARTVERGADERING ILOKA  

ZONDAG 20/aug TEKSTEN WERELDVENSTER  

 ZATERDAG  26/ aug  START VERGADERING GYMFED   

    

SEPTEMBER  MAAND VAN DE SPORTCLUB  

VRIJDAG 1/sep KICK OFF  KA   12 

DINSDAG 12/sep ZAAL KA NIET VRIJ  

DONDERDAG 14/sep VERGADERING  

ZATERDAG 19/sep OPLEIDING LIJNDANS HERENTALS  

ZONDAG 17/sep TEKSTEN WERELDVENSTER  

DONDERDAG 28/sep ***  

VRIJDAG 29/sep WEEKEND  ILOKA voor bestuur en leiding 13 

ZATERDAG 30/sep ****  

        

DONDERDAG  4/okt SPORTELDAG 50+  HOEVENEN 14 

DONDERDAG  12/okt VERGADERING ILOKA  

ZATERDAG 13/okt HERFSTFEEST S+  TOOGDIENST ILOKA  

ZATERDAG 21/okt 

KADERWEEKEND  /  DAG VAN DE 

SPORTCLUBBESTUURDER  

ZONDAG 22/okt KADERWEEKEND  /  TEKSTEN WERELDVENSTER  

        

HERFSTVERLOF   VAN 30/10 TOT EN MET 05/11  

ZATERDAG 11/nov   

WOENSDAG 15/nov VERGADERING ILOKA  

ZATERDAG 18/nov OPLEIDING LIJNDANS HERENTALS  

ZATERDAG 18/nov VTS  OPLEIDING / Viki – Kelly – Chelsea - Marieke  

ZONDAG 19/nov VTS  OPLEIDING / lesgever Inge  

ZONDAG 19/nov FEEST CURIEUS   /  TEKSTEN WERELDVENSTER  

DINSDAG 21/nov LEVERING WAFELS  

WOENSDAG 22/nov VERDELING WAFELS  

DONDERDAG 23/nov DANSHART HEMIKSEM  /  LIJNDANS 15 

WOENSDAG 29/nov SINTERKLAASFEEST 16 

DONDERDAG 30/nov OPLEIDING KAPELLEN LEDENBINGING  

        

WOENSDAG 7/dec 

VERGADERING ILOKA / CURSUS EHB0  STABROEK  / 

Inge  

ZONDAG 17/dec TEKSTEN WERELDVENSTER  

ZATERDAG  16/dec GYM GALA 17 

VRIJDAG 22/dec ILOKA WINTER CAFE / KIJKMOMENT OUDERS 18 

VRIJDAG 29/dec 
MEGA BOUNCE uitstap  ivbm "challenges we are 
next" 19 

KERSTVERLOF   VAN 25/12 TOT EN MET 07/01/2018  
 







5 JAAR LID 

Bleukens Yinthe  17/09/2012 

Bleukens Dante  15/02/2012 

Kiel Talia   09/01/2012 

Kiel Fenna   12/11/2012 

Knight Layla   28/09/2012 

Symons Evi   11/10/2012 

Ansoms Chelsea  12/11/2012 

Dezuttere Thomas  12/03/2012 

Ilsen Christina  17/09/2012 

Donders Martine  06/09/2012 

Vansteenkiste M.J.  10/09/2012 

Van Leugenhaeghe Annita  19/09/2011 

Geneyn Anja   25/11/2011 

 

10 JAAR LID 

Bekaert Gregoire 09/10/2007 

Verlinden Kato  12/09/2007 

 Ilsen Magda  19/09/2006 

De Mayer Adrienne 02/11/2006 

 

15 JAAR LID 

Sempels Jolien  18/01/2002 

De Locht Agnes  08/10/2001 

 

Neiman Gerda  24/09/1982 35j lid 

De Leeuw Nadine 01/01/1977 40j lid 

Geyskens Ludwina 01/09/1972 45j lid 

Geyskens Willy  01/01/1972 45j lid 

Fissers Guy  01/01/1972 45j lid 

 

 

Sempels Ilona  5 j hulpleiding 2016 

Steins Yana  5 j hulpleiding 2017 

 

Hamaeckers Nancy  10j leiding 2016 

Stoop Inge   10j ldg. 2016 + 5j Hfdldg  2017 

 

Plompen Erna  15 j ondervz. 2016  +  

15j bestuur vzw + 20j lid 2017 

 

Swijnen Michael 25j lid 2016 +  

10 j leiding 2017 

  

Joosens Walter  25j bestuur vzw + 35j lid 2016 + 

25j materiaalmeester 2017 

 

De Leeuw Tom  40j lid +  

15j coach volleybal 

 

Huygen Irène  25j bestuur vzw +  

40j lid 2016 



WEDSTRIJDEN

14-15/01/2017 WEDSTRIJD TOESTELTURNEN LEOPOLDSBURG

VERSLAG + foto in bijlage

NEVENACTIVITEITEN

INZAMELACTIE GEBRUIKTE CARTRIDGE (stopt einde 2017)

TOOGDIENSTEN VOOR S-PLUS: LENTEFEEST 25/03/2017

ZOMER BBQ 18/06/2017

HERFSTFEEST 13/10/2017

WAFELVERKOOP  van 3/10/17  TOT 28/10/2017   // verkocht:  

445 STUKS



001 04/02 ILOKA WINTER QUIZ

002 10/03 VIERING SPORTLAUREATEN KAPELLEN

003 18/03 TURNFEEST 60j ILOKA

004 10/04 LIJNDANS SCHOTEN

005 22/04 UITSTAP gymnasten naar “DE ROUTE”

006 20/05 ETENTJE BESTUUR EN LEIDING ‘t Schuurken

007 28/05 DORPSDAG

008 07/06 ZONNEWENDE bezoek Kleuters en DanceStars

009 23/06 ILOKA ZOMER CAFE

010 17/07 SPORT IN DE KIJKER – LIJNDANS AAN DE SPORTHAL

011 27/07 ZOMER ETENTJE 50+

012 01/09 KICK OFF

013 30/09 – 01/10 ILOKA WEEKEND uitstap leiding en bestuur LA ROCHE

014 04/10 SPORTELEN 50+

015 23/11 DANSHART HEMIKSEM

016 29/11 SINTERKLAASFEEST

017 16/12 GYM GALA

018 22/12 ILOKA WINTER CAFE

019 29/12 MEGA BOUNCE





Elk jaar huldigt de gemeente Kapellen haar sportkampioenen. Joren Doms werd dan ook 

genomineerd om de kampioenenhuldiging van Kapellen bij te wonen. Hij behaalde goud in 

de wedstrijd “lange mat” te Vlimmeren in de speciale categorie voor G-Gym. Onze G-

sporters turnen niet in een afzonderlijke afdeling maar zijn geïntrigeerd in de gewone 

afdelingen. 

De speciale prijs van de Gemeentelijke Sportraad was dit jaar voorbehouden voor 

verdienstelijke vrijwilligers. Bij de viering van 60 jaar ILOKA kon het bestuur niet nalaten 

om Iréne voor haar activiteiten in heden en verleden te nomineren. Sedert 1976 is zij een 

vaste waarde in onze turnkring. Begonnen met kleuterturnen, actief in de toenmalige 

drumband, hoofdleiding, voorzitter en momenteel bestuurslid, leiding conditiegym, 

seniorobic en line dance. Ze is er altijd voor iedereen en weet overal raad mee. Ze kan als 

geen ander een luisterend oor bieden en mensen met meningsverschillen verbinden om 

aan het zelfde zeel te trekken. 

Iloka is voor haar een fulltime job, zonder financiële vergoeding en zonder vooropgestelde 

pensioendatum. Ondertussen zorgt ze voor opvolging en geeft ze de jongeren binnen de 

vereniging een kans zodat haar Iloka steeds verder kan groeien. Gedurende 41jaar is ze de 

lijm van de vereniging geworden die met zachte duwtjes iedereen te been krijgt en bij alle 

leden een plaatsje in hun hart heeft verdiend. We noemen haar dan ook niet voor niets 

“mevrouw Iloka”. 

Kampioenenhuldiging Kapellen  10/03/2017







Mini-event organiseren? Check! 

Op uitstap naar de topsporthal van Sint-Gillis-Waas! 

Binnen onze superleuke ILOKA-familie, hebben we nog een familie: Nancy (mama en leiding), Jana en 

Jordy (dochter en zoon van Nancy, hulpleiding) en Erwin (echtgenoot van Nancy en "helppapa" bij 

alle evenementen). 

Toen het project " We are next" voorgesteld werd, kwamen Jana en Jordy op het lumineuze idee, om 

eens naar hun oom te bellen. Die zit namelijk in het bestuur van de topsporthal te Sint-Gillis-Waas.... 

Ze wilden met een aantal gymnasten wel eens gaan turnen in zo'n superhal. 

Nadat ze van hun oom gehoord hadden dat het kon, begonnen ze te plannen. Op de 

bestuursvergadering legden ze een datum vast, briefjes werden uitgedeeld aan de gymnasten, 

ouders werden opgetrommeld om te rijden en... ja hoor, ze kregen het voor elkaar: zaterdag 22 april 

van 16 tot 18u mochten we gaan trainen in de topsporthal. 

Er gingen een 16-tal gymnasten mee, van jong tot oud, en het werd een fantastische training. Daarna 

had Nancy er ook nog voor gezorgd dat we lekker konden gaan eten in de cafetaria en tegen acht uur 

ging iedereen voldaan huiswaarts. Er gaan zelfs al geruchten dat we het volgend jaar nog eens over 

doen! 

Bedankt aan deze familie om onze challenge (en droom van vele gymnasten) waar te maken! 

Inge 

ILOKA  uitstap 22/04/17 naar

TOPSPORTHAL “DE ROUTE”





DORPSDAG KAPELLEN  28/05/2017



ILOKA KLEUTERS EN DANCE STARS OP BEZOEK IN HET RVT ZONNEWENDE  07/06/2017    
SAMEN SPELEN EN DANSEN



ILOKA ZOMER CAFE 23/06/2017





Op donderdag 27/07 gingen we uit eten met een 20-tal sportieve dames in de Taverne De Heusche 

Bollaert(NL)! 

Toen we er aankwamen zaten er al enkele op het terras met een heerlijk drankje! We hadden al snel 

de grootste lol. Onderwep: de klusjesman. De ene wou graag een vaste klusjesman die knap was en 

een verzorgd voorkomen had en de andere wou een handige klusjesman. Nou, geef mij ook maar 

een handige Harry!  

Na een tijdje viel het op dat het toch wel lang duurde eer de rest van het gezelschap verscheen. Ik 

ging buiten polshoogte nemen en ze stonden allemaal te wachten op ons op de parking. Dan gingen 

we allemaal richting terras en de groep was voltallig. Nadat iedereen voorzien was van een lekker 

drankje hebben we er nog wat zitten kletsen en gibberen en daarna gingen we allemaal aan tafel. 

We hebben lekker gegeten en het kletsen en gibberen ging rustig verder Soms... als het eten te 

lekker werd ...viel er even een stilte! We hadden een driegangen menu en de bediening ging heel vlot 

en de dames waren heel vriendelijk!  

Op een gegeven moment was er weer zeer veel hilariteit aan één van de tafels. Wat bleek... het 

dessert was zo lekker dat de kommetjes werden uitgelikt! Irène zuchtte: “Met zo’n gezelschap kan ik 

maar overal één keer komen en nu zitten we al in het buitenland. “ 

Bedankt  Irène en Marie-Jeanne voor het organiseren van dit fijne etentje en aan alle deelnemers 

voor de gezellige namiddag! 

Ik ben alvast benieuwd waar we volgend jaar terecht komen!   Martine 

ZOMERT ETENTJE 50+   27/07/2017











woensdag 29/11/2017 was het weer zover, Sinterklaas werd verwacht in de Streepstraat in

de turnzaal bij de kinderen van ILOKA. Wat een gedoe, iedereen uitnodigen, dan iedereen

inschrijven, bestellingen plaatsen voor de geschenkjes en de snoepzakjes – alles

nauwkeurig opvolgen, zodat er geen teleurgestelde kinderen zijn, je zou denken

“Sinterklaas heeft veel te doen”, ja ja …

Sinterklaas heeft zo zijn winterverblijf ergens in Kapellen en dus moeten we die brave man

wel op tijd wakker maken, zodat alles netjes terug in orde is voor zijn grote uitstap. Onze

mobiele toog werd aangevoerd – tafels en stoelen voor onze belangstellende ouders –

drankjes, koffie, thee enz. Alles moeten we meebrengen, dat word wel eens vergeten, we

hebben daar geen vast cafeetje aan de turnzaal – dat zou eigenlijk wel van pas komen!

(Misschien eens aan Sinterklaas vragen!)

Om 14.30u was bijna iedereen aanwezig en konden de proeven voor Hulp Piet van start

gaan – daar krijg je na een tijdje toch wel wat dorst van, dus tijd voor een drankje en een

koek. Toen was daar nog de GROTE ZWARTE PIETENSHOW van meester Nick en werd er al

flink meegezongen zodat de Sint zeker kon horen waar hij moest zijn.

Wat een verassing, er kwamen 2 Zwarte Pieten de zaal ingewandeld om de Sint aan te

kondigen. Er werd dan ook met grote ogen naar gekeken hoe deze Pieten zongen en

dansten en voor iedereen wel wat tevoorschijn toverden op het grote podium. Alle kindjes

kregen hun geschenkje, snoepzakje en ook nog een diploma van Hulp Piet! Toen moest

Sinterklaas alweer afscheid nemen, want die heeft dezer dagen natuurlijk een zeer drukke

agenda. Nog even een groepsfoto samen met bijna iedereen en toen was het weer voorbij…

Toch vele dankbare gezichtjes voor deze prettig namiddag – dank aan de Sint en Pieten en

alle vrijwilligers die hier en daar, één of meerdere handjes toestaken om alles weer netjes

in orde te krijgen voor de volgende schooldag. Tot de volgende keer!! I.H.

SINTERKLAASFEEST  29/11/2017



GYM GALA  ANTWERPEN  16/12/2017 
 
Op zaterdag 16 december verzamelde jong en oud in een uitverkochte Lotto Arena voor de 19de 
editie van het Gymgala. Het werd naar jaarlijkse gewoonte een fantastische show. Op het 

programma stonden naast de nationale en internationale gymnasten opnieuw enkele 
indrukwekkende special acts. Heel wat gymnastiekfans zakten af naar de Lotto Arena voor de 
intussen alom bekende Nina Derwael. Maar ook onze andere Belgische toppers gaven het beste van 

zichzelf. 
Nina kon maar kort aanwezig zijn, omdat ze snel door moest rijden naar Brussel om daar deel te 
nemen aan de verkiezing van sportvrouw van het jaar.  

De volgende dag vernamen we, dat ze tweede geworden was, maar voor ons ben je nummer één! 
 
De sfeer in de afgeladen Lotto-arena zat er helemaal in. Een mexican wave en een verjaardagslied 

voor Dennis, maakte alles nog wat vrolijker. 
Tijdens de special acts, zat menigeen op het puntje van zijn stoel ( plaats om eraf te vallen heb je 

gelukkig niet). Wij , als turnliefhebbers, zijn wel gewoon wat spectaculaire dingen te zien, maar wat 
deze acrobaten uithaalden met een grote gymbal of op 8 m hoogte, brr, daar ging ons hart toch 
sneller van slaan. Toen de acrobaat zo hoog in de lucht, ook nog eens een blinddoek voordeed, hield 

de hele zaal zijn adem in.... maar gelukkig ving zijn partner hem bij elke salto mooi op aan zijn 
armen of benen... stel je voor: 8m boven de grond en dan alleen kunnen vertrouwen op je partner, 
die je armen of benen uit de lucht moet vissen, niets voor mij hoor. Geef mij dan maar een balk. 

Die is wel smal, maar toch maar 1m 20 hoog. 
Na meer dan drie uur halsbrekende toeren aan de toestellen en zeer ontroerende acroshows, 
keerden we tevreden huiswaarts met de vaste belofte: volgend jaar komen we terug. 

 
Inge, Sara, Marieke, Kelly 
Irene, Marie-Jeanne, Jana, Jordy, Erwin, Nancy, Fam Van Hasselt (3), Indra,  



ILOKA in kerststemming   22/12/2017 

ILOKA vertoeft in kerststemming… net zoals in een echte familie! Alle groepen haalden 

de kerstattributen tevoorschijn, wat deze vrolijke foto’s opleverde! En op de allerlaatste 

vrijdag voor de vakantie nodigden we zelfs toeschouwers uit in ons pop-up wintercafé 

zodat onze turnspruiten hun vorderingen konden tonen terwijl ouders en grootouders 
genoten van een jeneverke, warme chocomelk of zelfs poffertjes. Tijdens de leswissel 
gaven de Dance Stars het beste van zichzelf. 



Hoera, onze club wint de 

#wearenext<https://www.facebook.com/hashtag/wearenext?source=feed_text&story_id=2012562395652900> 

challenge! 

 

Het afgelopen turnjaar namen verschillende afdelingen van onze club deel aan een challenge (regenboogturnen, 

multiskilzz, evenement organiseren, ontwerp T-shirt, creatie decor, yoga bij kleuters enz.) en we deelden dit telkens 

via Facebook. Gymfed beloonde onze inspanningen met een verrassingsactiviteit op 29 december... 

 

We konden de verrassing lang stilhouden maar op het moment van vertrek zei Inge dat we naar Hoboken gingen en 

toen gingen er enkele lichtjes branden. Onze zondag springers bezochten MegaBounce nog niet zo lang geleden 

maar voor velen was het een mega-ontdekking. Charlotte verdient absoluut een nominatie voor Iloka-monkey, kon 

de bel luiden na de beklimming van de apenladder en heet voortaan Charlotte Platoptsnuitje. Amy Duracell sprong 

non-stop in overslagstijl trampoline in en uit. Tine Techniek trachtte haar technische kant wat bij te spijkeren en 

zette knappe 'slomo' flikflaks neer. Kelly Jumpforjoy overtrof zichzelf door op het einde van een flikkenreeks er ook 

nog een salto uit te persen! Ook Chelsea Zonderbrace maakte zo'n 100 tuimelingen in de lucht en Kiara Springintveld 

zag je ook van hot naar her vliegen. Vicky Dikkevinger adviseren we om het toch maar bij turnen te houden zonder 

bal. De Retro moest zeker niet onderdoen voor al dat jonge geweld. Ook Nancy Durfal  waagde zich aan enkele 

salto's, iets wat ze ergens anders zeker niet zou doen. Inge Pannenkoek zocht de cafetaria op waar ze zichzelf 

trakteerde op een ... pannenkoek die ze met enige vertraging in de levering (moest misschien van China komen...?) 

dan toch kon verorberen. 

 

Duizenden sprongen later vertrekken we uitgeteld maar met zin in meer richting Kapellen. 

 

 



VERGADERINGEN alle verslagen in bijlage

BESTUURSVERGADERINGEN ILOKA 2017

19 jan – 16 feb – 9 mrt – 20 april – 18 mei – 22 juni – 17 aug startvergadering

14 sept – 12 okt – 15 nov – 7 dec

30 mrt 17 – ALV GYMFED Leuven   - Bijzondere ALV GYMFED  20/05/2017

03 mei 17 - vergadering met KA ivm zaal verhuur 

13 mei 17  – ALV ILOKA 

17 aug 17  – vergadering leiding en hulpleiding

26 aug 17 – startvergadering GYMFED

09 okt 17 – vergadering leiding en hulpleiding

04 nov 17 - vergadering ivm wereldvenster 



Irene Huygen HEMIKSEM lijndans 16/09/2017 

 VTS HERENTALS 

op sporten staat geen 

leeftijd 12/10/2017 

 DAG VAN DE … Wilrijk 20/10/2017 

 GENT kaderwe  LIFE TIME 21/10/2017 

 DAG VAN DE … Diegem  18/11/2017 

 HEMIKSEM lijndans 18/11/2017 

 KAPELLEN ledenbinding 30/11/2017 

    
M.J.VANSTEENKISTE HEMIKSEM lijndans 16/09/2017 

 VTS HERENTALS 

op sporten staat geen 

leeftijd 12/10/2017 

 DAG VAN DE … Wilrijk 20/10/2017 

 GENT kaderwe LIFE TIME 21/10/2017 

 DAG VAN DE … Diegem 18/11/2017 

 HEMIKSEM lijndans 18/11/2017 

 KAPELLEN ledenbinding 30/11/2017 

    
MICHAEL SWIJNEN DAG VAN DE … Wilrijk 20/10/2017 

    
KELLY MARTENS DAG VAN DE … Wilrijk 20/10/2017 

 VTS_OPL_KAPELLEN aspirant initiator 18-19/11/17 

    
INGE STOOP GENT kaderwe. 21/10/2017 

 STABROEK E.H.B.O. 7/12/2017 

    
NANCY HAMAEKERS GENT kaderwe. 21/10/2017 

    
M.DEMEULEMEESTER GENT kaderwe. 21/10/2017 

 VTS-OPL-KAPELLEN aspirant initiator 18-19/11/17 

    
ERNA PLOMPEN KAPELLEN ledenbinding 30/11/2017 

 DAG VAN DE … Diegem 18/11/2017 

    
GREGOIRE BEKAERT GENT kaderwe. 21/10/2017 

    
NICK BRACKEVA GENT kaderwe. 21/10/2017 

    
CHELSEA ANSOMS VTS_OPL_KAPELLEN aspirant initiator 18-19/11/17 

    
VIKI COUCK VTS_OPL_KAPELLEN aspirant initiator 18-19/11/17 

 



COMMUNICATIE

INFO BOEKJE ILOKA / in bijlage

INFO FOLDER – AFFICHES VOOR QUIZ EN TURNFEEST

SPROKKEL / in bijlage

WERELDVENSTER / teksten ILOKA in bijlage

LEDENBLAD GYMFED on line

www.iloka.be

ONGEVALLEN

13/02/17  HERMANS KIARA

15/03/17  FAES LEANDER

18/09/17  LAMBERT CAROLINE

STEUNENDE LEDEN

Van Gestel Andreas

Van der Kraan Harold

Verlinden Giane

Stassen Betty

http://www.iloka.be/





