
ÏOP 10 AANÏAL JAREN LIDMAATSCHAP:

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

6EYSKENS Morio
FISSERS 6uy
6EYSKENS Antoon

GEYSKENS Ludwina
HUYGEN Tréne
DE LEEUW Nodine
DE LEEUW TOM

JOOSENS Wolter
NEIMAN Gerda
VAN DoRsï Willy

bestuurslid
bestuurslíd
lid vzw

erelid ILOKA
hoofdleiding
leiding
cooch volleybol
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

ltoKÍl

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

lid sinds Ot/Og/72
lid sinds Ot/Og/76
lid sinds Ot/Ot/77
lid sinds Ot/Ot/77
lid sinds OL/OZ/8t
lid sinds 24/09/82
lid sinds 06/09/83
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AANWEZTGHEDEN
kr 204

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

A = aanwezig

V : verontschuldigd
XX = aÍwezig

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

Mogen deze wel vrijwillig bijwonen.

11

v, er. turnkri ÏLOKA

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

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

HUYGEN Tréne A A A A A A A A A A A A

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

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

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

A A A A A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STEYNEN Rina Hulpleiding, enkel uitgenodigd op

werkvergadering
A

FISSERS 6uy Gecoöpteerd bestuurslid. ontvongt deverslagen von de vergaderingen

XX



2@7

Bestuursvergoderingen II-OKA :

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

Werkvergaderíry1 ILOKA :

31 mei

VergnderirB .iqarfgest ILOKA 5O:
18 januori

Vergoderino sporiroad Kapellen :

t? Íebrwri
25 september

Vergoderingr spoÉdienst Kopellen:
?O septembe-r

A.lgemqrc ledenvervodering ILOKA tzw:
26 opril

Algemene stotutaire ledenveroodering Oymfederotie:
?4 maarl

Bi jzorder e alwnene ledeïvergsderiJg Emf eder otíe z

26 mei
20 oktober

overlegverlndenírE gymfederatie :

t9 december

Alqemene ledenvergoderirB GymfedeÍltie :

20 opril
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DAGORDE VERoADERINGEN 2OO7

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

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

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

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

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

algemeneleÀe.nverEadering

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

31 mei: (werlneryPderirEl):

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

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

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

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

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

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

13
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WEDSTRIJDEN - GY,IAACTTVITEITEN

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

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

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

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

Polinckx Volerie
Debie Ellen
Worzee Indro

Sempels Jolien
Pcuwels Pieter
Sempels Sofie

1o jm lid:

2O j« lid:

25.!mr lid:

3O joor lid:

Noens 6wen
Scheffers Lucio

jemas Lydia

Neimon G*da

De Leeuw Tom

De Leeuw lrlodine

15 jcar moteri«lmeestefi Joosens Wolter

5 joar leiding: De Keersmaecker Kelly
Swijnen filichael

35 joor bestuurslid: Gryskens Morio I

Geyskens Wim I

Geyskens Ludwino

Fissers 6uy

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

14



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

Pupillen / benjomins
lrtiniemen/ beloften

Junioren / senioren

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

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

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

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

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

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

Op de wedstrijd LilÀ werden volg*nde uitslogen gertrteerdl

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

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

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

Bij wedstrijd AGD behaalden onze deahv,ríters onderstaande resultoat:

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

Dovies ïne. Sempels Joli<n)

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

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

Debie Elbn, Senpels Not?ulie)

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

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

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

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

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

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

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

ó" ploots: Ge.rrits Romani

7 ploats: Joosens Cindy

15



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

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

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

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

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

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

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

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

DORPSDA6:
Vond ploots op zondag 3 juni is e-en orgrcnisatie
von het gemeentebestuur in devetl<e.ersvrije
stroten van het centrum. Ook in ?@7 fuatte
ILOKA, t* hoogte vqn de socislistische
mutualiteit op de Hoevenseboon een coféstqnd
uit en een lootkraam. Deze activiteit gebeurt
in samenwerking met ANIÀ,IO, die insfoon voor de
hotdog verkoop.
Voor wot beïreft de standplaots voor 2OO8, is de
toestond op diï moment onduidelijk, vermits de
mutuoliteit norrrolifer verhuisd begin 2008 !
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SLEEP.IN:
OP 28 sePtshber mm€n de j*g*en tren cnrze v*anQitq deel mn een door htm leidiqg gepknde sleep-in
die gehouden werd in het koortershuisje aoa de zijiryr«rg(Kapelsestr«t) van het gemeertepark l.lo da
turnles die plmrsvond, voorofgoond «n de sleep-in, verfrokken de jorqeren van groep 4 & 5 onder
toazicht von hun leidirg rmr het koortershuisje.

íFffi5OJAARILOKAT
Voor details zie bladzijde?5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFOAVOND VOOR KAPEI.SE S,PORTCLUBS:

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

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

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

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

KA DERWEEKEND O/lrtNAsTïEK :

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

Huygen lrétrc,
Senioren: evenwicht en coördinotie
Recr: opwormingsvormen

Kleuters: gebruik von toestellen
Volwossenengym: conditietroining

conditietroining

op ?O & 21 oktober. Volgende

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

Kleuters: gebruik von toestellen
Volwassenengym:

BASISGYÀÀTOURNEE:

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

Vloonderen vzw:

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

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

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

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

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

ë
Cvm

'Fed

Gewest Polder & Hei:

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

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

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

STOS (Schoten)
Vrank &Vrrj (Hoevenen)

Luchtbal (Antwerpen)

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

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

* turnkring in 2005 gefusioneerd met ex-VTL furnkring.

'OLYI PIA" Kopelle - Nederlond:

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

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

Spo- Kopellen:

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

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

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

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

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

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

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

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

deze oÍdelingen.

S-Plus (

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

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

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

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

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

ANL1AO (ofdelir

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

hond bij het joorlijks turnfeest vcn onze

de joorlijkse Dorpsdog te Kopellen bij het

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

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

Ereleden ILOKA:

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

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

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