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

koophandel.

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

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

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

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

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

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

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

Doms Soro
Wouters Cormen

Wouters Zoë
Sempels Notholíe
Von Hosselt Emíly

Debie Ellen

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

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

LEDEN IN VERSCHILLENDE RADEN:

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

Von Dorst Wílly:
Swijnen Àílichoel:

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

lid jeugdrood

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

Wouters Cormen , Sempels Natholie en Von Hosselt Emily

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de uitgaven von20o7.

Redoctie:
Hoofdredoctie:

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

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

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

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

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

Van lÀechelen (slazgerij)
S-Plus Kapellen

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

behong enverfcentrole ( tot opril)



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

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

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

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

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

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

Maort: 50" turnfeest ILOKA - ollerlei - info

April:

Mei:

Juni:

Juli:

Augustus:

Sepfember:

Oktober:

November:

December:

steunkaartenverkoop - I mei viering - ollerlei - info

gymwedstrijden - steunkoorten - dorpsdog - allerlei -info

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

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

ofsluitingsreceptie 50 jaar ÍLOKA - ollerlei - aondacht - info

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Receptie ILOKA 50 joar
Zaterdag ?9 september 2OOT

" Den Biz"
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ALLERLEI

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

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

DAG AFDELING TIJDSDUUR TURNZAAL TOTALE TUD/DAG

maandag Gym+ 1,30 uur K.A.

2,30 uurconditiegym 1 uur K.A.

dinsdag kidsdance 1 uur K.A.

5,00 uur

aerobic 1 uur K.A.

seniorobic 1,30 uur G.S.

volleybal 1,30 uur K.A.

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

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

4,00 uur

Gym jongens L,30 uur K.A.

conditiegym 1 uur K.A.

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

weektotaal periode januari - iuni 2007 14,00 uur

Periode seotember - december ?OO7:

weektotaal periode september - december 2007 | 14,30 uur

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

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

DAG AFDELING TIJDSDUUR TURNZAAT TOTALE T|JD/DAG

maandag Gym+ 1,30 uur K.A.

2,30 uurconditieevm 1 uur K.A.

dinsdag kidsdance 1 uur K.A.

5,00 uur

aerobic 1 uur K.A.

seniorobic 1,30 uur G.S.

volleybal L,30 uur K.A.

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

vrijdag kindergym 1,30 uur K.A.

4,00 uur

LM/MT 1,30 uur K.A.

conditiesvm l- uur K.A.

zaterdag toestelturnen 7,30 uur K,A. 1,30 uur

?6



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

olle leden.

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

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

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

sportmonifestoties, troiningen, vergaderirgen en rondoctiviteiten zoals spoghetti ovonden,

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

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

oongesloten kringen ( 1 per gezin).

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

website bezoeket.

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

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

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

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

De website wordï regelnatig bijgewerkt door onze webmaster ïréne Huygen.

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

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

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

Bierhandel Fl. Ongenae

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

Curieus ofd. Kapellen

Garage Pietje
Boektiek
KBC bank
ATB natuurwienden

S-plus ofd. Kapellen

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

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

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

stellen von 80 stoelen.
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LTDGELDEN:

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

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

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

Aansluitinq in te betolen vanaÍ 2" lid in zelfde gezin

September / oktober 55€ 50€

November / december 47€ 4?€

Jonuori / februari 38€ 33€

Moort / opril 30€ ?re,

Mei / juni Zre 2É

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

Aonsluiting in te betolen

September / oktober / november / december 33€

2ÉJonuori tot en met juni

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

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

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

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

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

Zij kunnen uuorden uitgereikt voor volgende inzet:

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

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

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

opnieuw worden geconfronteerd met deze externe oudit, uitgevoerd

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

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

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

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

(ingericht door de turnfederotie)

MEUWE AFDEITNG TOESTELTURNEN:

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

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

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

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

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

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

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

Vloomse Gemeenschap gevolgd, met
Succes, door Nancy Homoekers.

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

*fit;
'{0"n,**u,tÉ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ondervoorzitter Erna Plompen.

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

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

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

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

En nu? ........

uitkijken noar de volgende viering vqn 55 joor ILOKA natuurlijk.

Willy Von Dorst
Secretoris
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