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VAN DORST Willy

HUYGEN lréne

VERLINDEN Steven

PLOMPEN Erna

GEYSKENS Maria

JOOSENS Walter

DE BREUCK Ronny

STEYNEN Rina

MOMMEN lndra
ontslag vanaf september

HAMAEKERS Nancy

DE LEEUW Tom I II
SWIJNEN Michael ;:"::ïï:::iu"1::'""' 

-
DE LEEUW Nadine

Verbliift in buitenland
FISSERS Guy

Gecoöpteerd bestuurslid, onwangt de verslagen van de vergadering.

AANWEZIGHEDEN
Bestuursvergaderingen turnkring ILOKA 2009

Aanwezig: l-] Verontschuldigd: t_f Afwezig: I

Studenten, aspirant hulpleiding en minderjarige hulpleiding ontvangen geen uitnodiging voor de

vergadering. Mogen deze wel vrijwillig bijwonen.
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DE KEERSMAECKER Kelly
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DATA VERoADERINoEN ?OO9

Bestuursvergoderinqen ILOKA :

- 8 januari
- 5 februari
- 5 moart
- 2 opril
- L4 mei

- 4 juni
- 10 september
- 8 oktober
- tZ november
- 10 december

Werkvergaderirg nieuw seizoen (2009 - 2O1O'l: (*)

Hoofdleiding besprok het verslog van deze werkvergadering op de bestuursvergadering
van 14 mei.

Leidersvergodering:
@ 29 april(gevolgd door werkvergadering nieuw seizoen) (*)
e 9 september (')

AlgBmerp statutoire ledenverypderirg ILOKA vzw:

AlgBmerp sfatutoire ledemergodering 6ymfed:

Vergodering qemeentelijke sporhaod:
@, 10 februori

chorter door de sportrood)

Buitengewone olgemene ledenvergaderino ILOKA vzw:
:, 17 jonuori ( bespreking voorstel voor toekennen titel van erelid oon Willy Van Dorst

(secretoris) en Ger da Neimon (bestuurslid) voor bijzon der e verdiensl e)

Rood von bestuur vzw ILOKA:
,p 28 juli ( bespreking zn indienen dossier gemeentelijke werkingsubsidie - nieuwe formule)

Vergodering ILOKA / directie K.A-:
E 13 november. Op vroog von directrice Mevr. Mortine Smets vond een

kennismakingvergaderinc ploots. Voor ILOKA waren verte4enwoordigd
Willy Von Dorst, Erno Plompen,TréneHuygen en Steven Verlinden.
Bedoeling wos om kennis te maken met de werking von onze vereniging en

de verhouding school / ïurnkring.

í^ ,' v-]

aanwezig
C) (*): Stoop Inge, Dotns 5ara, 9íeyen Pina, Hattnecl<ers lloncy, Wouters Zoë, Woulers &rnen, &lluy cÍndy,

De Lauw Ton, Debie Ellen, Tahon Christa, Huygen Iréne

Sfoop fnge, Wouters Carmen, Wouters Zoë, lhnrecl<ers lhncy, Dotrs ,Sarc, Steynen Pim, Huygen fréne
ffi

t2
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DAoORDE BESTUUR5VERGADERINGEN

Aaendapunten toe fe voeaen aan iedere vergoderino:
Verslag vorige - financieel verslag,/ ledanbesfand - briefwisseling - varia

I jonuori:
evqluotie: gymgolo - verslog verEadering sportrood - kringwedstrijden ILOKA - joarfeest 2OO9-
dossier aonkoop oir-f loor vio gemeentelijke subsidie

5 februori:
kringwedstrijden - joarfeest - dossier oir-f loor (goedkeuring) - uitstop ILOKA (29/8)

5maort:
evoluotie: kringwedstrijden - verslag vergadering sportrood - joorfeest - dossier oir-floor
(ofhondeling) - tombola - uitstop TLAKA (stond)

2 opril:
evoluatie: jaorfeest - 1 mei viering - Me4rci6yn wedstrijden - tombolo - dorpsdog - uitstop ILOKA

14 mei:
evoluotie: Me!rc.6yn - verslog algemene lede,nvergaderiag turnkring ILOKA - verslog
leidersvergude-rirg - tombolo - dorpsdag - werkvergadering nieuw seizoen

4 juni:
evoluotie: tombola /dorpsdog - uitstop ILOKA - bepolen vergade-rdaïo sepfember tot dzcember
2OO9 - avondunndeling (12/9)

1O september:
evoluatie: tombolo/ uitstop ILOKA - nieuw turnseizoen - verslog leide.rsve.rgadering
ovondwandeling - oir-floor - gemeeatelijke subsidie - Sinterklaasf ee-st - joarfeest

8 oktober:
Wofelverkoop - koderweekend (17/tA\ - wedstrijd MT (24/tA) - wedstrijd LM ( t4/tl) -
SinterklaasÍ eest ( ?5 / tl) - receptie oir-f loor - joorfeest

12 november:
evoluotie: kaderweeke,rrd / weÀstrijd MT - r,uedstrijd LM - Sinterkloosfeest - receptie oir-floor
- jaorfeest ?OLO - bepolen vergad*daïa jonuori/juni 2010

1O december:
evoluotie: wedsïrijd LM / wofelverkoop / Sinterkloosfeest / rece-plie oir-floor - verslog
vergade-ring TLOKA/directie KA - bezoek Gymgala Gent (19/t?) - brevettendag z4l0t/tO -
joorfeest 2O1O
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OYMWED5TRIJDEN SPORTACTIVITEITEN

KR.INGWEDSTR.TJDEN TLOKA :

Op zondag 15 februari vonden in onze vereniging de kringwedstrijden plaats. fn totaol namen 23
jongeren deel aon deze wedstrijd. Nieuw dit joor wos de deelname van de kleuterofdeling die voor
het publiek hun ' kunnen ' dernonstreerden en daorvoor beloond werden met een medoille en

bijbehorend brevet. Bij de jongeren werden volgende ereploatsen genoteerd. ( voor índivíduele
resultoten, zie oddendum)

l-ange mat:
1" ploots:
2" ploots:
3" ploots:

llAinitromp:
1" ploots:
2" ploats:
3" ploats:

Bogaerts Lotte
Van Elst Sigrid
Boeye Aster

Von Engeland Silke
Von Elst Sigrid
VanGestel fulorgo

Boeye Aster
Von Engelond Silke
Goetscholckx Jono

ïoestelturnen (bolk & plintl:
1" ploots:
2" ploats:
3" ploots;

2OO9 ( beste qemiddelde olle Aster

JAARFEEST ILOKA
Vond ploots in de polyvalente zaal van het Koninklijk Technisch Atheneum op zaterdag 21 moort en

wos het 52' turnfe*t sinds het ontstoon von ILOKA. Voor het eerst werd een oonkondigingaffiche
gedrukt in kleur het themo wos "Dit is Belgisch". Mast de verschillende optredens von olle
aÍdelingen kwomen volgr.r.de leden in oonmerkíng voor eea onderscheiding.

5 joar lidr Dedeyne Kimberley
Goetscholckx Jordy
Jonssens Morio
Smits Petra

10 joor lid: Le Roy Lio
Noumonn Melisso
Tahon Christo

Van Den Bossche fngrid
Von Den Corput Joonno
Vollemaere Nodíne
Homoeckers Noncy

15 joor lid: Dua Chontol
Jospers Roos

Wuyts onno

15 joor bestuurslid: Neimon Ge.rda

25 joor secretaris: Von Dorst Willy

Verwerven de titel von erelid: De Leeuw Tom, De Leeuw Nadine, HrrygenTréne,
Von Dorst Willy, Neiman 6erda

t4



iÀE6A6YM:
Deze wedstrijd die betwist werd door olle turnkringen die bij de Gymf ederatie zijn oongesloten, en

waoroon meer don 1.500 gymosten oon deelnomen, vond ploats op zaterdag 9 mei in de topsporthol
te Gent.ILOKA behoolde daor schitterende resultoten, zeker ols we opmerken dot sommige van

onze deelneÍners nog nooit oan een wedstrijd op dit niveou hodden deelgenomen.

Resultoten: ( voor individuele resultoten, zie oddedum)

Ploegenwedstrijd lrlT: Pupillen /Benjomins : ILOKA5 (Verbertjo-An)
( Verbist ltÀathijs)
( Jocobs Owen)

5'ploats

ILOKA 4 ( Leys Chelsey)
( Sempels Sofie)
( Von Croen Lien)
( Artois Severinz)

( Sempels Noïholie)
(Verswyfel Dophne)
(Van Grootel Joyce)
( Sempels flono)

2" plaots

7 ploots

ILOKA t4 (BoeyeAster)
( Tahon Christo)
( Von Elst Sigrid)
( Debie Ellen)

5" ploots

/l/\iniemen / beloften ILOKA 13 ( Tohon Jens)
( Bogoerts Korenzo)

11" ploots

Sempels Coralie)
Sempels Jolien)

Ï.LOKA 12 ( Dovies ïine)
Von Engelond Silke)
Van Gestel t!\orgo)
Bogoerts Lotte)

Juniores / seniores. ILOKA 15

15

10" plaots



Ploeqenrvedstri-id AÍ"tistieke grymnostiek D- niveou:
Benjomins / miniemen: XLOKA 6 ( Van Croen Lien) BRONS

( Artois Severine)
( Verbert Jo-An)
( Von Hosselt ïine)

ILOKA 5 ( Sempels Jolian) ZILVER
( Van Gestel iÀargo)
( Leys Chelsey)
( Sempels Sofie)

BeJoftenl Juniores / Senlores; ILOKA 3 ( Í)oeye Aster) BRONS
( Von Elst Sígrid)
( Debie Ellen)
( Tohon Christo)
( Verswyvel Daphne)

ILOKA 4 ( Bogoerts Lotte)
( Sempels flono)
( Sempels Coralie)
( Dovies ïine)
( Von Engelond Silke)

Benjomins / miniemen: ILOKA 5

ILOKA ó

Beloften / Juniores / seniores: ILOKA 3

TLOKA 4

( Sempels jolien) ZILVER
( Van Gestel ltÀorgo)
( Leys Chelsey)
( Sempels Sofie)

( Von Croen Lien) BRONS
( Artois Severine)
( Verberf Jo-An)
( Von Hosselt Tine)

(Boeye Aster) BRONS
( Von Elst Sigrid)
( Debie Ellen)
( Tohon Christa)
( Verswyvel Dophne)

( Bogoerts Lotte) BRONS
( Sempels flono)
( Sempels Coralíe)
( Dovies Tine)
( Van Engeland Silke)

Anze r ecr enti eve vo I leybo lp loeg

nom oP 9 mei deel oan

het volleyboltornooi von Sport Plus.

Zi j wer den gedur ende het seizoen
kloorgestoomd door cooch Tom De
Leeuw en behaalden een succesvolle
6" plaots.

VOLLÉYBALTORNOOI:

t6



WEDSTR.TJD ÀAINITRAITIPOIJNE ;

Aan deze wedstrijd nomen 23 jongeren von ILOKA deel op 24 oktober te Antwerpen. Onze

gymnosten le4den beslag op niet mínder don 7 von de l5 tebezetten ereplootsen. !l!!

Een schitterend resultaot: ? gouden, t zilveren at 4 bronzen medoilles.

( voor indívíduele resultaten, zíe oddendum)

resultaten:
Beloften:

Tohon Jens 6OUD
SEMPELS Ilono ZILVER
Von Engeland Silke BRONS

Sempels Jolien 4'ploats
Bogoerts Lotte 5'ploots
Sempels Coralie 6" ploots

DedeyneKimberley 7' plaots
Bogoerts Karenza 8" ploots

Fiermons Moxime 9" ploots

Dovies Tine 10'ploats

Pr.rpillen / beiamíns

Verbist ltÀothijs
Jocobs Owen

Junioren:
ïohon Christo
Von Lippenoy Saskio

Seníoren:

Boeye Asïer
Versuryvel Dophne

Sempels lrlotholie

6OUD
BRONS

BRONS
4" ploots

Miniemen:

Artois Severine
Von Croen Lien

Webit Douwe

Van Gestel Morgo
Sempels Sofie
Leys Chelsey

Von Hees Sondrien

BRONs
4'ploots
5" plaats
7" plaots
10" ploats
11" plaats
12" ploats

8" plaats
11" ploots
12" ploots

WEDSTRTJD LAN6E iÀAT:
Deelnome von de jongere gymnosten van ILOKA op 14 november te Rovels. Ook hier nomen 23

gymnosten deel en behoqlden volgend resultoot: ( voor individuele resultoten, zie oddendum)

Beloften niveou D: Von Engelond Salke 4'ploots
Firemons Maxime 5" ploots

Van Lippenoy Soskia 5" ploots (s.9.)

Bogoerts Lotte 7 ploots

Sempek flono 9'ploots
Davies Tine 11" plcots
Sempels Jolien 12" ploots

Bogoerts Karenza 14'ploots
Sempels Corolie 16" plaots
Tohon Jens 17 ploots

Dedeyne Kimberley 18" ploots

t7



tlÀiniemen niveou D: Joossen Jolien
Leys Chelsea

Dauwe Webit
Sempels Sofie
Artois Severine
Yan CraenLien

Beiamins niveau D: Jacobs Owen

Kenis Mirthe

Jeugd niveou D: Von Elst Sigrid
Sempels Natholie
Boeye Aster

Tohon ChristoBeloften níveou D:

4" plaats
6'plaots

10u ploots
15'ploots
18" plaats
19" ploots

11" plaats
14" ploats

2" plaots
3" ploots
4" ploots

2" ploots
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INZAÀ1ELACTIE:
Sinds 2004 neemt ILOKA deel oan de inzomeloctie van gebruikte PC-,Íax- enkopieercortridges die
worden opgehoold door de firmo "Cortridge Powwer". Aon de leden wordt via het ledenboekje en

Wereldvenster gevraagd om deze cortridges in te willen inzomelen. Het resultaot voor deze relatieÍ
kleine ínsponning ( en een grote helpe-nde hond voor notuurbehoud) vertoolde zich in een kleíne
opbrengst voor onze vereníging.

TOOGDIENSTEN:
Tijdens de Íeestelijke aangelegenheden von de ofdeling S-plus verzorgt onze turnkring de toogdiensten
van deze ofdeling welke een extra inkomen beteke.rfi voor fLOKA. In 2009 vonden deze ploots op

volgende doto: 28 moort,29 mei,27 juni,9 oktober en5 december.

VERKOOP WAFELS e.d.:
Verkoop vio de leden van wafels, truffels, cacoopototjes en morsepein. fn totool werden er 393 stuks
verkocht ( 52O in 2008). Bij een minimumverkoop von 5 eenheden ontvangen de leden hiervoor een
ledenchequeter waardevanS"/" von het verkochte bedrag.

VERKOOP VAN STEUNKAARTEN:
Ook in 2OO9 kende de verkoop von steunkoorten met gratis tombola een succes. Donk zij de vele
schenkers van prijzen kon de oonkoop von nieuwe prijzen worden beperkt. De hoofdprijzen werden
geschonken door de firmo Von Havere en BRICO Kopellen. De trekking vond ploats op 27 mei en er
waren 80 prijzen voorzien. Er woren 67 leden die 10 of meer steunkaarten verkochten.
Detoil: Nog steeds zijn er te veel leden die hun koorten niet of te loot ofrekenenl

ZWEMMEN:
Op 15 opril werd door leidster Tnge een

zwemuitstop georgonis eer d noar het
zwembad te Kolmthout. De leden von de
af delingen Gym3,4 en 5, de jongensofdeling

en de af deling Gym+ mochten inschrijven.
fnitiotief kende eenklein succes.

1 MEI VIERIN6:
Vond ploots op I mei door de plootselijks SPo ofdeling in jeugdcentrum'den Biz. Vía het moondblod
" W er eldv e,nst er " w er den onze lede.n ingelicht over deze vi ering -

BOOTTOCHT / ETENTJE ILOKA BESTUUR EN LEIDIN6:
Op 29 ougustus mochten leiding en bestuursleden
met portner deelnemen oon een longe hovenrondvoort
op de Schelde. M afloop mochten zij aonschuiven voor
eensteengrill in restouront "De 3 zwoontjes" te Putte
(NL).

Dit werd oongeboden voor de inzet die bestuur en leiding
het voorbije joar hebben betoond ten voordele yon

ILOKA.
Voor 201O trordt eve-rteens eer. viertng voorzien.

t'l'é**.-..
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DORPsDA6:
Vond ploots op zondag 31 mei en is een orgonisctie
von het gemeentebestuur in deverkeersvrije
stroten von het centrum. Ook in 2OO9 baatte
TLOKA,ter hoogte von de ex-sociolistische
mutuoliteit op de Hoevenseboon een caf ést ond

uit en een lootkroom.
Door de verkoop von het gebouw von de Mutuoliteit
was de stondplaats voor 2OO9 onzeker.Het gebouw

is nog steeds niet verkocht, moor het wordt weer
ofwachten voor wot àOtObetreft. De stondplaots
aan de huidige mutuoliteiï is niet geschikt voor
uitboting van onze stond.

ERELEDENDAG 6YlrtFED:
Vond plaots op 10 oktober te Brussel. Bezoek oan het Chínese poviljoen en de Japanse loren gevolgd

door ovondmaal. Onze ereleden ontvingen hiervoor debenodigde informotie met individuele inschrijving.
Bij deelnome worden de onkosten vergoed door fLOKA.

DEELNAME " SACACORCHOS" QUIZ :

Ingericht door IEV Kapellen enHaiza Beri, nomen 3 personen von ILOKA deel oon dezequiz onder de

schuilnoom "de Stoempers" op 28 november enbehaalde de 33" ploats.

SINTERKLAASFEEST:
Het Sinterklaosfeest voor de jongeren tot
10 joor vond ploots op 25 november in
jeugdcentrum "Den Biz". Als onimotie werd
gekozen voor een super disco kindershow door
onimotie bureel "Boempotot". No ofloop brocht de

Sint en ZwartePiet de kinderen eenbezoekje
enverraste hen met snoep eneengeschenk.
Aontol aonwezige kinderen vonZ I tot 10 joar: 23

AVONDW^NDEIJNG / ZOEKTOCHT:
Werd voorzien op tZ september met vertrekpunt het koortershuisje. Door een ongelukkige timing met
gebrek aon belongstelling tot gevolg werd besloten om dit evenement teverdagen naar mei ?OtO.

TURNFEEST HOEVENEN:
Werd bijgewoond doar enkele leden von bestuur en leiding op 14 moort in de sporthol te Hoevenen.

RECEPTIE AIR.FLOOR:
Alleleden en ouders werden uitgenodigd op

eenbescheiden receptie noar oanleiding von

de aonkoop van een nieuwe air-floor. Deze aonkoop

kon geschieden, dankzij een tussenkomst voor de
investering in sportpotrimonium door de gemeente.
Deze receptie vond ploots op 4 december in
aanwezigheid van de Schepen von Sport, mevrouw
Sobine Von Dooren.
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INTERNATÏONAAL GYMTORNOOI "TOP 6YTil":
Vond plaots op 28 november te Chorleroi enwerd bijgewoond door Rina Steynen enGaetscholckx Jono.
Aan dit tornooí, dot werd ingericht door Gymnos Chorleroi en de Franstalige bond voor Gymnostiek,
verlenen vele bekende internotíonole gymnosten hun medewerking. ILOKA kreeg 5 gratis ingong

ticketten.

RECEPTIE '2O JAAR' ANIÀÀO:
Noor aonleídíng von het 2Ojorig bestaon von ANfMO Kapellen werd het bestuur van ILOKA uitgenodigd
op een receptíe. Voor ILOKA ware-l't de bestuursleden Willy Van Dorst, Gerda Neimon, Tréne Huygen,

Ludo De Leeuw, Ronny De Breuck, Steven Verlinden en Erna Plompen aanwezig op 14 november.

BEZOEK GYMGALA:
Het t2" internotionale Gymgala von de GymnostiekÍederatte vond ploats op t9 december in het Gentse
Kuipke. Tol von wereldtoppers in de verschíllende gymnostiekdisciplines vergostten de aanwezigen op

een unieke turnshow. Ook onze beste Belgische gymnosten woral von de partij. Most de Olympische,

Europese en wereldkampioenen namen o.o. de Belgische toppers zoals Aogje Vonwolleghem, Gaelle Mys,
Koen Von Domme en de acroteams díe op de World 6omes en het EK goud behoolden deel. Onze leiding
mocht dit optreden grotis bijwonen, de hulpleiding diende slechts 10€ te betolen (i.p.v. 25€ ) ols

beloning voor hun inzel gedurende het voorbije seizoen. Aontol bezoekers von ILOKA: 10 personen.

Totool oontal bezoekers',5.000 I

' ; .. wn,L"/.gymgata2009.bc
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CURSUssEN - BIJ5CHOUTNGEN 2OO9

LEIDERSCURSUS:
Hulpleidster Rino Steynen besloot in 2009 om de cursus te volgen waorbij zij het diploma von

initiotor in gymnostiek kon behalen. Rino stortte in september aon module 1 van deze cursus te
Kalmthout en sloogde met glonsvoor de modules len2. November stortte zij met de modules 3 en4
die zij eveneens zonder problemen beëindigde. Er dient opgemerkt dot Rino ols hulpleidíng reeds
zeer goed voldeed en steeds bereid wos om volledig mee te werken, ook bij een nevenoctiviteit.
Vonof januari ?OLO zal zij deel uítmoken van ons leiderscorps. ( na ontvongst diplomo)

BïJSCHO[JN9:
Hoofdleidster TréneHvygen nom deel oan de bijscholingen
ingericht door de Provinciole Sportdienst Antwerpen.
Zij behoolde het attest von:

- sessie hortslagmeter ( uitgereikt fe Sfobroek op 16/09109))

- sessie letselpreve.ntie ( uitgrereikt fe Kapellen op ?4/O9/O9)

KADERWEEKEND:
fngericht door de Gymnostiekfederatie, vond het kaderweekend ploats op zaterdag tT en zondag t8
oktober. Onzeleiding mm deel op zaterdag oan volgende sessies:

Soro Doms: recre-atieve gym - bosis van steunspringe-n deel t
recrenlieve gym - bosis van steunspringen deel ?

recreatieve gym - helpen en bijstoon
recreatieve gym - vergete.n themos binnen de recrenlieve gymnostiek

Nonry Homoeckers: recrestieve gym - bosis van steunspringe;r. deel t
Kleutergym - sf oeispelen

Kleutergrym lbasisEym - het creëren von een le.errijke leeromgeving tot
ontwikkeling von de menselijke locomotie

Rino Steyneni recreatieve gym - basis oon steunspringen deel I
Kleutergym - stoeispelen
Kleutergym/basisgrym - het creËren van een leerrijke omgeving tot

ontwikkeling von de menselijke locomotie

fnge Stoop: recre-atieve gym - bosis van steunspringen deel t
Recreotieve gym - bosís von steunspringen deel 2

TRA - trompolineotelier: opbouw troining
TU - oirtrock in functie von tumbling

senioren/ volwossen gym - bebolanced I 50+
Senioren/ volwossen gym - lijndons
Recreotieve gym - bebolonced ! kids Core

Seniorengym - gymnostiek 50+

Tréne Huygen;

2?


