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PROLOOG - 2009

Bij het ofsluiten van een werkingsjoor kijken we graog eens terug. Reeds zovele

keren. We hopen op een mooi resultoot en don stoon we ook even stil bij olles wot er
zool voorbij flitste. Een mooie zomer,eenstrengewinter, het wos er ollemool, moor

ons grootste geschenk is toch wel onze gezondheid. Enkelen onder ons hodden niet
zo veel geluk en dan beseffen we moor ql te goed woï we eigenlijk bedoelen met
onze bonole nieuwjoorwensen "een goede gezondheid" wont dot is echt onbetaolboor.

We worden steeds een joortje ouder en we doen wel extro ons best moor we

moeten toch ook onder ogen durven zien dot de volgende generatie in oontocht is,

en dot is goed! Wij hebben ons stukje weg oÍgelegd in de geschiedenis von ILOKA
en deze weg is zeker nog niet ten einde moor we zien toch groog reeds ín de verte
onze opvolgers opdoemen. Het is don oon hen om er op hun beurt iets von te moken.

Mensen loten bewegen is iets heel bijzonder en dit ook nog kunnen oonbieden oon

gons de fomilie oon een betoolbore prijs, woor kon dit nog ... bij ILOKA. Dit donk zij
de vele vrijwilligers die we steeds vinden om : turnlessen te geven - een turfeest te
orgoniseren - een Sinterkloosfeest te vetzorgen - tombolo, wofelverkoop en

dorpsdog op punt te stellen - moondelijks te vergoderen enz.

Secretqris en penningmeester zijn zowqt de meest voste jobs is onze vereniging en

zij doen dot schitterend zools je weerol zol merken in dit joorverslog. Ook leiding
en hulpleiding stoon elke week poroot om jong en minder jong op een verantwoorde

monier iets bij te brengen, en geloof me dit is soms een zeer frustrerende
bezigheid. Puberende pubers, door is geen gebruiksoonwijzing bij en elk vraogt een

ondere oonpok, dit moqkt het juist zo moeilijk om een graep bijeen te houden.

Respect voor zij die dit wekelijks voor elkoqr krijgen.

fk hoop op een verdere vlotte somenwerking tussen bestuur ,leiding en iedereen dte
ons wil helpen wont ik blijf het herholen ,we kunnen elkoor niet missen ! ! !

frène
Voorzitter Road von Bestuur
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ORGANIGRAM turnkring ILOKA vzw

ALGEMENE

LEDENVERGADERING
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Jeugdsportcoord inator
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RAAD VAN BESTUUR

Bestuur Turnkring
ILOKA

TEGHNISCHE LEIDING

BEGELEIDING
JONGERENSPORT
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DAGELIJKS BESTUUR vzw ILOKA

RAAD VAN BESTUUR vzw ILOKA

HUYGEN Tréne
PLOMPEN Erno

VAN DoRsT Willy
VERLINDEN Steven
GEYSKENS Antoon

voorzitter
ondervoorzitïer
secretaris
penntngmeester
lid vzw

voorzitter
ondervoorzitter
secretaris
penningmeester

v o or zit t er / secretor i s

ondervoorzitter
penningmeester
algemene hoofdleiding
technische hoof dleiding

6EYSKENS Antoinetta
JOOSENS Wolter
SWIJNEN Michoel
DE LEEUW Ludo

SMITS Lucienne

JOOSENS Wolter
DE BREUCK Ronny

6EYSKENS Morio
NEIMAN Gerdo
FïSSERS 6uy

BE5TUUR TURNKRIN O TLOKA

VAN DoRsT Willy
PLOMPEN Erna

VERLINDEN Steven
HUYGEN Tréne
SïOOP fnge

HUYOEN Tréne

PLOMPEN Erno

VAN DORST Willy
VERLINDEN Steven

STEYNEN Rino

DUA Chontol

CALLUY Cindy

ALoEAAENE HOOFDLETDING
TECHNISCH BEoELEIDER

HUYGEN Tréne

TECHNISCHE HOOFDLEIDING
TECHNISCHE BE6ELEIDIN6 JONGEREN

SïOOP fnge ( vanaf september)

EFFECTIEVE LEIDINo

HUYOEN Tréne
SïOOP Inge
SWIJNEN Michoel
À(OMMEN Indro ( tot september)

HULPLEIDIN6

DOMS Sora
WOUTERS Carmen

WOUTERS Zoë

ASPIRANÏ - HULPLEIDING

VAN HASSELT Emily

VAN HASSELT ïine
GOETSCHALCKX Jono

GOETSCHALCKX Jordy
WARZEÈ rndro
BOEYE Aster

sA,1^ENSTELLIN6

Y
DE KEERSMAECKER Kelly
HAMAECKERS Noncy
DE LEEUW Nodine (voorlopig op non-octief / buitenland)

DE LEEUW ïom (cooch volleybal)

GEUENS Morijke
NAUMANN Melissa
NEIMAN Gerdo ( toezicht kleuterofdeling tot september)

lid vzw

lid vzw

lid vzw

lid vzw
lid vzw

moteriaolmeester
chef werkploeg
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid



AFDELTNoEN 2@9

KLEUTER5 & KID5
x
x
x
x

kleuters en kids welkom vonof de leeftijd vanZ I joor (pompervrij) tot ongeYeer 6 joor.

toatreding kids ofdeling noorgelong leeftijd en kunde von kleuter
in bepoolde gevollen kon ofgaweken worden von moximum leeftijd. Beslissing door hoofdleiding.

turnoefeningen bij de kids dienen ols voorbereiding ofdeling kindergym.

KINDERoYAA

x
x
x

meisjes en jongens tot ongeveer de leeftijd von 12 joor
deelnome kringwedstri jd en/of brevettendog is mogelijk
geen deelname wedstrijden of del i ngsturnen

x
x
x
x

toegonkelijk voor vrouwelijke- en monnelijke leden

gevorderde turnoefeningen oon toestellen en longe mot

deelnome oon recreotieve wedstrijden, kringwedstriiden, brevettendog

deelname wedsf r i j dï urnen moge I i j k m i ts I i cent ie 6ymÍ eder at ie

KIDSDANCE

x
x
x

gemengde jo nger enof del i n g d i e allerl ei d onsvorme n b eo ef ent .

leeftild: vonof 7 joor (uitzondering is mogelijk - beslissing lesgeef ster)
geen t urnw erk = geen wedstri jden

TOESTELTURNEN

x
x
x

uitsluitend ïoestelturnen
deelname aon r e cr eot i eve weds tr i j den, kr i ngwed s t r i j den, br ev et t endag

deelname wedstrildturnen mogelijk mits licentie Gymf ederatie

LANGE MAT / I INITRA,T POLINE

x
x
x
x

speciol isotieof deling
toegonkelijk voor jongens en meisjes vonof 14 joor
deel nome oon recreotieve wedstr i jden, kri ngwedstriiden, brevettendog

deelname wedstr i j dturnen mogel i j k mi ts I i cenï ie Gy mf eder at i e

CONDITIEGY,IA

x
x
x

ofdeling voor zowel jonge ols oudere volwossenen

gebrui k von tuigen, geen t oest elw erk
gemengde ofdeling

sENIOROBIC
x
x
x

toegonkelijk voor clle leeftijden die op een rustige, kolme monier aon hun conditie willen werken

gemengde ofdeling
conditiegymo ef eningen op loger niveou

VOLLEYBAL

x
x
x

gemengde receeatieve ofdelÍng, toegcnkelijk vonof 14 joor.

vriendschoppelijka wedstrijden mogelijk
lidmootschop van deze afdeling geetl geen recht op lidmoatschap gymlessen zonder bijbetoling.
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De turnlessen vinden plaots in de turnzaol van het Koninklijk Atheneum (KA), Streepstroot 16 te
Kapellen. De afdeling seniorobíc vindt een onderkomen op de bovenverdieping van de gemeentelijke
sporthol (65), Christiaon Pollemonstroat 84 te Kopellen.

AFDELING DAG UUR TURNZAAL

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

Kindergym ( alle groepen) vrijdag 18,00 - 19,30 KA

Kidsdance ( vanaf november) dinsdag 18,00 - 19,00 KA

Gym + maandag 19,00 - 20,30 KA

conditiegym maandag
dinsdag

19,30 -2430
19,30 - 20,30

KA

seniorobic dinsdag 14,00 - 15,30 GS

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

Volleybal dinsdag 20,30 -22,04 KA

Toestelturnen
(tot september ?OA9)

zaterdag 10,00 - 12,00 KA

Voor 2O1O bestoot de mogelijkheid dot de afdeling seniorobic tijdelijk een ander onderkomen

dient te zoeken w"-gens renovatiewerken sporthol en zwembad.



LEDENBE5TAND 2OO9
Vanaf dit verslog verondert de voorstelling von het ledenbestond. Vermits er tot 3 mool toe andere

ledenlijsïen dienen ingediend te worden die telkens een andere periode omvotten ( Gymfed =

ledenlijst per kolenderjoar, ILOKA = ledenlijst per schooljoor, subsidie gemeente = periode

september t.e.m. ougustus) is het gemokkelijker om één algemene ledenlijst te ontwerpen die de

periode september tot september volgend joor omvot. Zo dient er slechts een zeer kleine

oonpossing te gebeuren voor het indienen von het subsidiedossier voor de gemeentelijke

sportdienst. De ledenlijst van de federatie is informatief en enkel bedoeld voor het overzicht in

eigenkring.Zokomen we tot volgend overzicht:

ledenaontol 2OO0: 173

ledenoontal 2001: t52
ledenoantalZOO?: 141

ledenoontol 2003: 114

ledenoontol 2004: 139

ledenoontol 2005: 178
ledenoontol 200ó: 17O

ledenaantal}OO/: 188

ledenoontol 2OO8: 151

ledenaontol 20O9: 159

Er dient opgemerkt te worden dot in dit ledenbestond eveneens het oontol leden inbqrePen is von

deverenigingen Sport * en S-Sport (zie onderstoond koder)

De kleine stijging met I eenheden t.o.v. 2OO8 is niet sPectoculoir, moor is toch eenPositieÍ g"geven

ols je bedenkt dof in olle sportverenigingen het ledenoantol min of meer een dalende trend vertoonl.

Voor het seizoe-n1OO}-?OhO mog ook bíj ILOKA bijno zeker een daling von het ledentolverwocht

worden. ( Crisis?, andete prioriteiten?)
6

Leden Sport+:
Oe 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 betaald minus

de verzekeringspremie. Dit betekent dat deze leden via sport+ vezekerd blijven"
ln 2009 waren dit 4 leden. (=status quo)

Leden S-sport:
Personen die lid zijn van S-sport (onderafdeling van Spa) kunnen eveneens aansluiten bij ILOKA aan gunstige

voorwaarden. Zij betalen het verschuldigde lidgeld minus de verzekeringspremie, hetgeen ook hier betekent dat

deze leden vezekerd zijn via S-sport.
Via deze weq vonden 4 leden in 2009 (= + 2) de weg naar onze vereniging.

ledenaantal2000 - 2009

2009 - 159

2008 - 151

2007 - 188

2006 - 170

2005 - 178

2004 - 139

2003 - r.14

?00? - 141

200r. - 15?

2000, 173

r: Rr-'i'ii:;1

:..-.:

20050
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Het sontol monnelijke ledenbleef ongeveer stotus guo, nomelijk 38 tegenover 34 in 200g!! Dit isde groep díe in olle turnverenigingen slecht scoort en die vooral hun weg vinden in andere sporten.Al bii al een goed resultoot voor wot de monnelijke jongerenbetreft. Bestoqt er eenmogelíjkheid
om jonge monnelijke leden noor onze vereniging te lokken? of nog beter: hoe krijg je meer jongeren
in het algemeen worm voor de turnsport - zonder minder oondocht te be.steden oon de volwossen
leden? Moeten we dit eens naderbíj bekijken? En wat met de doelgroep kleuters? Zij vormen de
bosis voor devolgendeafdelingen (ols ze lid blijven endeouders hei kleuterturnen níet gebruiken
ols goedkope kinderopvang !)

De verhouding tussen de monnelijke en de vrouwelijke leden situeert zich ook dit jaor rond deverhouding ?5 en 75%. Voor ?oa9 tukenen de domes voor 76% en dienen de monnelijke
eguivalenten genoegen te nemen met ?4%. (re.spectievelijk75 en 25% in zo0g)

Totoql oantol leden 2009: t5g
Aontol vrouwelijke leden: l1l
Aontolmonnelijke leden: 38

ledenaantal2009
{t i)l.i!.r,i'l;rki,'ii-'cl,.,rt if.l r';.r.ir.ri.ri,iiii.,.,ii.,lirlt 3g

Van deze 159 ledq ziin er t26 leden woonochtig in Kopellenen en zijn er 33 leden geÀomicilieerd
buiten onze gemeente.
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leden wonend in-/buiten Kapellen

in Kapeilen 3.26 buiten Kapeilen 33
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Aontol leden wonend in qndere gemeenten:
Stobroek: 7
Kolmthout: 4
Ekeren: 8

Brosschoot:
Merksem:

Zandvliett

Hoevenen:

Wilrijk:
10

1

1

I
1

Notionoliteiten buiten België:

Nederlond: 2

Bij de jongere leden zijn er 97 die de leeftijd von 18 joor niet hebben bereikt eind december 2OO9,
en hier moken 24 mannelijke en73 vrouwelijke lede.n deel van uit. Beide seksen zijn goed voor 6l%
von het totole ledentol,( = meer don à van het totole ledental) en de verhouding tussen vrouwelijke
en mannelijke leden bedraogt hier75%en?5%. (idem 2008)

Van deze 97 jongeren wonen er 78 leden in onze gemeente, t9 leden hebben hun verblijfploots
buiten de gemeente Kopellen. Dit stemt overeen met 80% en 20% van het aontol jonge leden.

leden jonger
''i l'<.rr.n'',,i-'l i i l<i.' ittlr'ri 7 l

dan L8 jaar

i)).| ll r1.,,; a llii.i li.'tii,rl 2;l

jongeren in / buiten Kapellen

wonen in Kapellen 78 wonen buiten Kapellen 19
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Vergelijkingstobel ledenoantal jongeren min. 18 joor:

jongeren min. 18 jaar

It--
t
I

i2,1

100

80

jongeren in jongeren in
2005 75 2AA6 77

iongeren in jongeren in jongeren in
2007 92 2008 89 2AO9 97

Steunende leden:

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

mínimum bijdroge van 5 euro wordt men steunend lid. Eind 2OO9 noteerden wij 8 staunendeleden.
(- 1 t.o.v. 2008) Alhoewel deze minimumbijdrage zeer klein is, kunnen we hier niet von een succes

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

ILOKA noteert volgende steunende leden:

NAAM VOORNAAM STRAAT NUMMER GEMEENTE LID SINDS EURO

Ba rtholomeeussen Frans Hoevensebaan 277 2950 Kapellen 9/O9/2006 10

Boeye Frank Gasstraat 5 2950 Kapellen 1/O9/2ffi8 5

De Man Clothilde Kerkstraat 5 K115 2950 Kapellen tloe/2@8 25

Jaspers Helmut Engelselei 27 2950 Kapellen 30lO9/2006 20

La mbrechts Jeanne Waterstraat t57 2940 Stabroek 20/Ou2OO7 100

Van Den Bergh Eric Van Haeftenlaan 40 2950 Kapellen 18/72/2006 5

Van Der Kraan Harold Philippe Spethstraat 132 2950 Kapellen 1/O9/2007 55

Wezenbeek Joan na Zandvlietsedorpstraat 111 2040 Zandvliet 8lO7/2O0s 20

Ledenweeties:
+ 35 leden lekenden in op de polis met verhoogde woorborgen (= 22%)

'* Oudste lid is geboren in L92L en is lid van de afdeling seniorobic sinds 2005. (ltÀorio Cools)
* Het jongste lid is geboren op6/7/2OOó. lid von de kleuterofdeling sinds 2009 ( Wouters llÀilon)

* ILOKA bezit 3 ereleden bij de gymfederotie
( Guy Fissers, Wim Geyskens en Maria Geyskens)

{t ILOKA bezit 6 ereleden op kringniveou (Ludwino Geykens,TréneHrygen, Tom De Leeuw, Nadine
Leeuw,6erdo Neimon, Willy Von Dorst)
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TOP 10 AANÏAL JAREN LIDMAATSCHAP:

GEYSKENS Moria
FISSERS 6uy
GEYSKENS Antoon
6EYSKENS Ludwino

HUYGEN lréne
DE LEEUW Nodine
DE LEEUW TOM

JOOSENS Wolter
NEIMAN Gerda
VAN DoRsT Willy

bestuurslid
bestuurslid
lid vzw

erelid ILOKA
hoofdleiding
leiding
cooch volleybol
bestuurslid
besfuurslid
bestuurslid

lid sinds OL/O9/70
lid sinds OL/OL/72

lid sinds OL/OI/7Z
lid sinds O1/O9/7?
lid sinds OL/O9/76
lid sinds Ot/Ot/77
lid sinds Ot/Ot/77
lid sinds AUOZ/8\
lid sinds 24/09/8?
lid sinds 06/09/83
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