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Een Terugblik !

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

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

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

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

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

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

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

ïrène Huygen
voorzitter rood von bestuur
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RAAD VAN BESïUUR vzw ILOKA

HUYGEN Tréne
PLOMPEN Erno

VAN DORST Willy
VERLINDEN Steven
GEYSKENS Antoon

Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Penningmeester

lid

voorzitter
ondervoorzitter
secretaris
penningmeester

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

Hoofdleiding

GEYSKENS Antoinetta
JOOSENS Wolter
SWIJNEN Michael
DE LEEUUW Ludo

SMITS Lucienne

DE BREUCK Ronny

GEYSKENS Mario
NEIMAN Gerda
FISSERS 6uy

lid
lid
lid
lid
lid

DAGELIJKS BESTUUR

HUYGEN Tréne
PLOMPEN Erno

VAN DoRsT Willy
VERLINDEN Steven

BESTUUR turnkring ILOKA

VAN DORST Willy
PLOMPEN Erno

VERLINDEN Steven
HUYAEN Tréne
JOOSENS Walter

EFFECTIEVE LEIDINo

HUYGEN Tréne
SïOOP fnge
SWIJNEN Michoel
MOMMEN fndra

cheÍ werkploeg
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

DE KEERSMAECKER Kelly
HAMAECKERS Nancy

DE LEEUW Nodine ( tot mei ?OO7)

DE LEEUW Tom (cooch volleybol)

HULPLEIDIN6

STEYNEN Rino

CALLUY Cindy

DOMS Soro

ASPTRANÏ - HULPLEIDINa

NAUMANN Melisso
WOUTERS Carmen

WOUTERS Zöe
BOEYE Aster
SIMOENS Noemi

DUA Chontal
6EySKENS Morio (toezicht kleuterofdeling)

SEMPELS Nothalie
GUEUENS Morijke
TAHON Christo
DEBIE Ellen



KLEUÏERS & KIDS

KINDER6YM

KIDSDANCE

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

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

Geen deelname wedstrijden of delingsturnen

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

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

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

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

LAN6E AAAT / TRAiAPOIJNE

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

CONDTTIEOY,I

Afdelingvoor zowel jonge ols oudere volwossenen

Gebruik von tuigen, geen toeslelwerk
Gemengde ofdeling

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

VOLLEYBAL

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

\_o#tl
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14 joor voor mannelijke en vrouwelijke leden

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

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

Kleuters & kids woensdog 14.00 - 15.30 KA

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

6ym jongens vrijdog 18.00 - 19.30 KA

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

Kidsdonce dinsdog 18.00 - 19.00 KA

Aërobics dinsdag 19.30 - 20.30 KA

Seniorobics dinsdog 14.00 - 15.30 GS

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

Conditiegym moondog

vriidao
19.30 - 20.30
19.30 - 20.30

KA

KA

Volleybol dinsdog 20.30 - ?2.OO KA

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

Kleuters & kids woensdog 14.00 - 15.30 KA

Kindergym vrijdag 18.00 - 19.30 KA

Gym* moondog 19.00 - 20.30 KA

Kidsdonce dinsdog 18.00 - 19.00 KA

Aërobics dinsdog 19.30 - 20.30 KA

Seniorobics dínsdog 14.00 - 15.30 GS

Longe mot / mini trompoline vrijdog 19.30 - 21.00 KA

Condítiegym moondag

vri.idoq
19.30 - 20.30
19.30 - 20.00

KA

KA

Toestelturnen zaterdag 10.00 - 11.30 KA

Vollaybol dinsdog 20.30 - 2?.OO KA



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

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

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

ledenaantal 2000-2007
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aantal aantal aaRtal aantal aantal aantal aantal aantal
leden leden leden leden leden leden leden leden

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

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

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

200
180
160
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Leden SpoÉ+:
De omni sportvereniging Sport + heeft na stopzetting van haar gymactiviteiten hun leden de mogelijkheid
geboden om aan te sluiten bij ILOKA. Zij blijven lid van Sport+, hun lidgeld wordt door de vereniging aan ILOKA
betaalt minus de vezekeringspremie. Dit betekent dat deze leden via sport+ vezekerd bÍijven .

ln2007 waren dit 6 leden.

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

100 --
80i



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

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

Totool oontol leden?AO7: 188

Aontolvrouwelijkeleden: 151

Aantol monnelijke lede,n: 37

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

Brosschsqt:1
Merksem: 2

Schoten: 1

Hoevenen:

Wilrijk:
Schilde:

5
1

2

aantal leden 2007

r aantalvrouwelijkc lcden 151 I aantalmannelijke leden 37

aantal leden in / buiten Kapellen

bd RL...ksl.

leden wonend in Kapeilen 157 leclen uvonend buiten Kapellen 31

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

Ekeren: 7
Zandvliet: t



Nationoliteiten buiten Belqië:

Nederlond: 3

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

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

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

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

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

jongerenin / buiten Kapellen

f,t Reeksl
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Vergelijkingstobel ledenoontol jongeren min. 18 joor:

jongeren min. 18 jaar

H Rcr.ksL

aantaljongeren in aantaljongeren in
2004 71 2005 75

aantaljongeren in aantaljongeren in
2006 17 2AO7 92

Steunende leden:

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

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

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

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

ILOKA noteert volgende steunende ledex:

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

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

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

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

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

Von der Kroon Horold Kopellen 01/09/07 nreuw


