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De gymnostiekfederotie sloot het joor ?OO9 af met 100.380 leden. No de spectoculaire groei die de

federatie kende, door de fusies in 2OA2 en 2OA7 , stagneerde in 2OO9 het ledenoontol maor scoorde
de gemiddelde club meer leden don voorheen.

De somenwerking en communicotie met defederotiegebeurt... " von op ofstond". Alle informotie
wordt weliswoor medegedeeld vio moil of post, moor regelmotig de website roodplegen is een 'must'

om up to dote te blijven. Persoonlijke contocten zools bij de vroe.gere f ederatie (A56) zi jn zo goed

o[s onbestaand. Vergaderingen vinden meestol ploats re Gent, en op de meest onmogeÍijke
momenten. GymFed heeft alle gymverenigingen onder controle, de topsport primeert en geniet
voorrong op andere octiviteiten. Nog steeds heeft de federatie ols doel: het fusioneren von olle
gymclubs per gemeente met 1 bestuur en gediplomeerdebezoldigdelesgevers.

CvrnnËstir[<
'Fed e ratiË

ULaandr.rror uzr';

Gewest Polder & Hei:

No de somensmelting van de gymfederoties AST en VTL in 2003 werd nog enkele malen vergaderd
door de kringen von het gewest, dot bestond uit ASG kríngen, om in 2005 eenstille dood te sterven.
Geen werking meer sinds 2005. Item wordt niet meer herhaold in volgend joorverslag.

*OLY,I PIA" Kopelle - Nederlond:

Somenwerking en contoct nihilsinds de bestuurswissel oon Nederlondse zijde.

Onder impuls von het toenmolige BSP bestuur werd turnkring ILOKA opgericht in L957 en is alzo een

onderofdeling van de Sp-o Kopellen. ILOKA heeft een autonomewerking, beschíkt over een

of zond er I i j k b estu urso ? gaan en beheer t zi jn ei gen

finonciën. fn de mote von het mogelijke wordt in

zeer ruime zin medewerking verleent oon de Sp-o
octiviteiten. Bestuursleden von ILOKA vzw dienen lid
te zijn von de Sp-o ofdeling.

Curieus

Deze afdeling is verantwoordelijk voor het verzamelen van de teksten die maandelijks geleverd
wonden door de verschillende onderofdelingen von de Sp-o-Kopellen. Deze verschijnen gezomenlijk
in het moondblod "Wereldvenstern en verschijnt moondelijks. De oploge bereikt olzo alle leden van

Sp-o Kopellen en alle onderofdelingen en vormt een niet onbelangríjke bron von de werking van deze
aÍdelingen.
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S-Plus ( r):

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

bijeenkomsten en er wordt tijdens de zomermaonden gefietst met de leden van ILOKA en Curieus.

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

lichomelijke ontsponning te doen. Leden van S-Sport zijnverzekerd via hun eigen federatie, en hun

leden kunnen bij ILOKA oonsluiten oon verminderd torief en dienen de verzekering bij ILOKA niet
te betolen. Dit met de goedkeuring von de S-Sport Íederatie en ïLOKA.

ANLUO ( Kopellen):

Jongerenafdeling van de Sp-a. ANIMO is de helpende hond bij het joorlijks turnfeest van onze
vereniging. Ook bij andere octiviteiten von fLOKA wordt indien gewenst medewerking verleend.

In 2009 vonden er 2 vergaderdingen ploots met de verschillende sportverenigingen en de sportrood
om de werking von het voorbije seizoen te bespreken en de geplonde octiviteiten voor het volgend
seizoen voor te stellen. Tijdens de laotste vergadering werd oan de verschillende sportverenigingen
gevraagd om de Panothlon verkloring te ondertekenen,hetgeenTLOKA reeds eerder zelfstondig hod
gedaan.

Ereleden ILOKA:

ILOKA telt 9 ereleden, woarvon 3 op federool niveou (von de vroegere ASG) en 6 op kringniveou.
Dezeworden bij olle vieringen von onze vereniging persoonlijk uitgenodigd en hebben meestol grotis
toe-gang tot de activiteiten. De ereleden von deÍederatie ontvangen joorlijks een uítnodiging voor
de reiinie von de ereleden.

Met sport+: beperkt tot het levere,n von leden sport+ die turnlessen willen volgan. Hiervoor
is ee,n formule uitgewerkt dievergelitrkboor is met de leden vcn S-Sport.

Ouders: Enkele ouders bieden soms hulp bij bepoolde evenem?.nten die worden ingericht
door lloko.
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PERsONALIA
VZW . TLOKA
Somenstelling ledenlijst vzw turnkring ILOKA, zools doorg",geven oan de griffie van de rechtbonk van

koophandel.

De Leeuw Ludo, fependreef 31 te Kapellen 2950
Qeyskens Antoinetta, Van Haeffenlaan 40 te Kapellen 2950
àeyskens Antoon, Waterstraaf 157 te Stabroek 294O
Huygen fréne, Iependreef 31 te Kapellen 2950
Joosens lilalter, Krekelberg 54 fe Hoevenen 294O
Plonpen Erna, Dennenburgdreef 14 te Kapellen 295O
Snits Lucienne, Krekelberg 54 te Hoevenen 2940
Swrjnen llichoel, @eef"H te Kapellen 2950
Van Dorst lUilly, Hoevensebaan 57 te Kapellen 2950
Verlinden Sfeven, Zwartebeeklaan 3ote Kapellen 2950

raadslid sinds 09/12/2004
raadslid sinds 19/02/1990
raadslid sinds 19/02/1990
voorziffer sinds O7/O2/2OO[
raadslid sinds 19/02/1990
ondervoorzittersinds O7/02/2OO[
raadslid sinds 09/12/2004
raadslid sinds 09/12/2004
secretaris sinds 19/02/1990
penningneestersinds 21/01/2003

DOPIN6CONTROLE:
Geen enkel lid werd, tijdens de lesuren of wedstrijden, onderworpen oon dopingcontrole.

LEIDIN6:
/ Swíjnen ttiichael heeft zijn leidersfunctie terug opgenomen vonof september
/ Zijn gestoptols hulpleiding in 7OO9: Tohon Chriisto en Debie Ellen( mei 2009)
r' Aspiront hulpleiding in 2009: Goetscholckx Jano

Goetscholckx Jordy
Von Hosselt Tine
Warzée Indra

{ Leidster Indrs iÀommen nom ontslog in september om persoonlijke redenen
./ Sonitoire hulp kleuters: Neamon &rda (tot oktober)
/ Vonof september werd de took von hoofdleiding opgesplitst inZ delert:

E Algemeneen administratieve hoofdleiding: Írérc, Hr$en
A Technische hoofdleiding: Inge Stoop

ERELEDEN:

ILOKA bezit drie ereleden op bondsniveou (gymnastiekfederotie) en zes lid op kringniveau. Deze leden
worden steeds uitgenodigd op de octiviteiten von onze vereniging en hebben grotis toegong tot het
jaorfeest. De ereleden von de àymÍederatie kunnen deelnemen oon de joorlijkse reinie von de

ereleden en genieten verder dezelfde voorwoorden als de bestuursleden van ILOKA.
Ereleden federatie en ïLOKA: Fissers éuy, àeyskens Anfoinetta & éeyskens Antoon
Ereleden ILOKA:

LEDEN IN VER5CHILLENDE RADEN:

Von Der Kroon Horold ( steunend lid):
Helmut Jospers (steunend lid):
Huygen Írénet
Von Dorst Willy:
Swijnen rl,\ichoel:

Luduina
De Leeuw Tom

De leeuv Nadine
Huygen Iréne
Van Dorst Willy
Neiman éerda

gemeenteraodslid
provincieroodslid
lid sportrood (vervanger)

I id sportroo d (eÍÍ ectieÍ)
lid jeugdrood
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ON6EVALLEN:
Werden slochtoffer von sportongevol in àO0g(volledig hersteld):

Von Hosselt Tine (13/O?\

Von Ríel Faen (9/9)
Homoeckers Noncy ( 23/tO\
Von Hees Sondrien ( 13/11)

VERHUfSD naor BUITENLAND:
De heer Petrus Von der Kaoij ( lid conditiegymmers), van Nederlondse nationoliteit, verhuisde eind
oktober terug noar zijn geboortelsnd we.g"ns gezondheids problemen von zijn echtgerote. Petrus wos

lid sinds september 2003.

CUR5U5:
Hulpleidster Rim Steynen nom in september en november deel oon de cursus'initiotor gymnostiek' en

slaagde eind november in het exqmen. Vanof jonuari 2010 maakt Rina deel uit van het eÍÍectief
leiderscorps.

PERSVERA NTWOORDELIJKE:
Sinds opril worden de contocten met de pe.rs woorgenomen door Ellen de Proost, lid von de

volleybolofdeling, die deze taok vrijwillig op haor neemt. Tot heden toe met zeer goeÀ resultoot.

S.SPORT LEDEN :

Cools Morio (Seniorobic)

Von Hees Diono (seniorobic)

Von Den Bronde Morc ( conditiegym)

Uitgove januari - moort:
Uitgave opril - juni:
Uitgove sepiember - december:

Mertens Jeannine ( seniorobic)
Tonner Winifiede ( conditiegym)

SPORT+ LEDEN

Van Den Bossche Ingrid (conditiegym)

Von den Corput Josnm (conditiegym)

Vollemoere Mdine (conditiegym)

Jonssen lÀcria (conditiegym)

WÏNNAARS PRTJSPUZZEL " SPROKKELS":

Er we-rde.n zeer weinig oplossingen ingestuurd voor de drie uitgoven in 2009. Volgende leden cuonnen

met hun juiste oplossing telkem e.e-nboekenbon ter waqrde van 10 €.

Tohon Christo
Goetscholckx Jordy
Goetscholckx Jono
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Het ledenblod 'Sportsprokkels' verschijnt 3 mool per jaor en wordt oon alle leden bezorgd (1 per
gezin). Ook de sponsors, onze ereleden en de steunende leden bekomen een exemploar. fn 2009
verscheen de 7e joorgong met de nummers 19, 20 en 21. Tedereen mog in dit ledenblod zijn
mening kwijt, zolang de geleverde teksten niet rocistisch zijn oÍ tegen de goede zeden indruisen.
De redoctie bestoot uit volgende leden:
Redactie: Van Dorst Willy - Plompen Erna - Smifs Luct, - Huygen Iréne
Hoof dredoctie: Huygen Iréne

Over het algemeen mog worden geze4d dot de ortikels die verschenen zijn in de voorbije
uitgoven zeer goed te noemen zijn en inspelen op de octualiteiten von ILOKA. De teksten die
worden bínnergebrocht door de leden is nihil. Ook von de redoctieleden wordt meer inzet
verwocht. Het leveren von teksten is bijno een tweemanszook geworden en de hoofdredactie is

daorom genoodzaakt om zich extro in te sponnen om de nodige informatie tijdíg te kunnen
afleveren. De prijspuzzels die verschenen in de drie uitgoven kende geen succes, slechts ?tot 4
oplossingen per uitgave werden ingediend. De winnoors verdienden daormee een boeketrbon ter
woarde von 10€. Volgende items en ortikels verschenen in 20O9 in het ledenboekje :

Jonuori / februori / moort:
fntro - lesrooster ?OO8/2OO9 - kringkolender 2OO9 - cinemabezoek in ploots von wedstrild - topgym te
Charleroi - Gymgala te GenI - informotie plicht von orgonisoties - wet betreffende de rechten von de
vrijwilligers - wedstri;d trompoline te Antwerpen - wie doet wot? - discipline en veiligheid - info kledij -
ledenchegues - jocobuscheques - tussenkomst mutuoliteit - Sinterkloasfeest (beeldverslog)
kringwedstrijden - omo's oon de top - Ponothlon charter - internotionale code - 5?" turnfeest - de krocht
van geuten - historiek von het turnpoord - wist u dot ... - kinderhoekje - prijspuzzel - kolender jorigen -
goed voor de lijn - nieuws uit Colifornio ( von onze correspondent ter plootse)

April /meiljuni:
fntro - lesrooster 2OO8/2AO9 ) - kringwedstrijden (beeldverslog) - zwemf estijn - infoplicht orgonisaties/
rechten von de vrijwilliger - ledencheques/ jocobuscheques/ tussenkomst mutuoliteit - turnfeest ILOKA -
steunkoorten ïombolo - dorpsdog - wie doet wot - discipline en veiligheid - info kledij - sporten in de
vokontie -milieutest voor jongeren - omo's oon de top - Ponothlon chorter - oude kookkunst - wedstrijden
MegaGym - numerologie - prijspuzzel- kinderhoekje - kolender jorigen - kleurplaot - Nodine en Tom rond
dewereld in 99 dogen

September / oktober /november / december:
fntro - lesrooster 2@9/2OlO - wie doet wot 2OO9/2O10 - kringkolender 2009/2010 - iÀegogym - ofscheid
- dorpsdog - ledencheques/ jocobuscheques/ tussenkomst mutuoliteit - wafels, truffels.... - kleurploten -
discipline en veiligheid/ info kledíj 2OA9/2O10 - kinderfeest Spo - nieuwe oir-floor voar onze kring -
wedstrijd minitromp - wedstrijd longe mat - Horry Houdini - seizoen receptjes - speelhoekje - prijspuzzel-
Nodine en Tom rond de wereld in 99 dagen (deel2) - uitstop bestuur

Dit ledenboekje wordt volledig gefinoncierd door reclomeodvertenties. Volgende odvertenties verschenen
in de uitgoven von 2009.

ARGENTA (bonk & verzel<erinEen)

Filip & Koren Schillamons ( fijnkost)
llÀ. De Coster( brood & bqnkef)

Spo Kopellen

Dictus ( zelÍklevers enz..)

Disco Bip-Bíp
AïB Kopellen
Curieus Kopellen
Zij-kont Kapellen

De Voorzorg ( Soc. mutuoliteii)
Rietje ( Audi / VW gorage)

S-Sport Kopellen
Copy Service Center
Boektiek
ANIMO Kapellen

Pe-eters (sonitoir)

Café" Den Bumper"

Vcn Mechelen (slogerij)

S-Plus Kapellen

FL. Ongenoe (bierhandel)

't Schurken ( restourant)

KBC ( bonk &verzeleringen)

Tronsport "Sneyers"

Jon Keteloors ( begrofenissen)

Café" De oude Pastorie "

De Hert & Quirijnen
verzekeringen ( enkel nr. 19)

Selexion Von Hovere
(enkel nrs.2Oen 21)
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Het moondelijks uitgegeven informotieblod "Wereldvenster" is een uitgave von de ofdeling ' Curieus',

woorin de Spa- ofdeling Kopellen en alle onderafdelingen hun oankondigingen en octivíteiten kunnen

publiceren. Door dit infoblod oan enkele honderden leden wordt bezorgd, ontvongen ook de leden die
niet lid zijn von ILOKA onze informotie. Daorom is " Wereldvenster" een niet onbelongrijke bron von

informotie voor olle afdelingen. Voor turnkring ILOKA verschenen volgende items in ?OO9:

Januori: àelukkig Nieuwjaar - Ledenblad "sprokkels" - uitslag wedstrijd "sprokkels" - agenda

- allerlei - info

Februari:

Moort:

April:

Mei:

Juni:

Juli:

Augustus:

September:

Oktober:

Novemöer:

December:

kritgwedstrgden ILOKA - allerlei- info

5? turnfeest - allerlei - info

uifslag kringwedstrijden - Dit is Belgisch (52 furnfeest) - stewkoarfen mef gratis
tombola - allerlei - agenda - info

fombola - *legn@m wedstrijden - dorpsdag - allerlei - info

fomboh - resulfaten filegaOyn wedstrijden - escamenkoorfs - lidgelden -

allerlei - info

uitslog fombola - furnseizoen 2@9 / 2O1O - hoera! Vakonfie - allerlei - info

Oynfederotie - splitsirg hoofdleiding - allerlei - aanfucht - info

starf nieuw turnseizoen - werking - lidgelden krrrgkolender - lesrooster -
ontslq leidsf* ïndra - air-floor - avondwotdeling - allerlei - info

l<aderweekend grymnastiek - wedstrijd tíT - oir-floor - allerlei ' agenda - info

wedstrijd Large mat - verkoop wafels e.d. - Sinterklmsfeest - recepfie en inhuldigirg
air floor - ollerlei - info

uitslog wedstrijd niniframpoline - wedstrijd Llil - bezoek gyftgala - recepfie air-floor
- atlerlei - info
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ALLERLEI

AANTAL TURNUREN PER WEEK:
Hier dient een onderscheid gemookt te worden tussen het eerste en het tweede gedeelte van

het jaor 2OA9, door een kleine conpossing van de turnlessen in september.

Període jonuari - juni 2OO9:

DAG AFDELING TIJDSDUUR TURNZAAL TOTALE TIJD/DAG

maandag GVm+ L,30 uur K.A.

2,30 uurconditiegym 1 uur K.A.

dinsdag kidsdance l- uur K.A.

5,00 uur

conditiegym 1 uur K.A.

seniorobic L,30 uur G.S.

volleybal 1,30 uur K.A.

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

vrijdag kindergym l-,30 uur K.A.

3,00 uur
Lange mat / trampoline 1,30 uur K.A,

zaterdag toestelturnen l-,30 uur K.A. L,30 uur

weektotaal periode januari - iuni 2009 13,30 uur

Periode september - december 2OO9:

DAG AFDELING ÏIJDSDUUR TURNZAAL TOTALE TIJD/DAG

maandag GVm+ 1,30 uur K.A.

2,30 uurconditiegym 1 uur K.A.

dinsdag Kidsda nce ( november-mei) L uur K.A,

5,00 uur

conditiegym 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 kindereym 1",30 uur K.A.

3,00 uur

Lange mat / trampoline 1,30 uur K.A.

weektotaal periode september - december 2009 t2uur

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

Totool beíde periodes: 25,5lesuren per week. ( 2OO8 = 28 lesuren)
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VEMEKERING VERHOOGDE WAARBORGEN:
Tegen betaling van een bijpremie ten bedroge von 5 euro kunnen de leden een polís met
verhoogde woorborgen onderschrijven en dezekan te alle tijden worden gestort. Leden díe deze
niet onderschrijven blijven verzekerd oon de gewone voorwoorden die verplicht is voor olle
leden.

De verzekeringspolis kan op eenvoudige vraog worden bekomen vio de leiding of bij het
secretorioat. De verzekeringnemer is de Gymnostiekfederotie Vloonderen vzw, voor eigen
rekening van vzw Gymevents. De bemiddelaor is Noord Zuid Yerzekeringen en de verzekering
geldt voor olle octiviteiten von de Gymnastiekfederatie Vloonderen vzw en hoor clubs, zools
sportmonifestoties, troiningen, vergoderingen en rondoctiviteiten zools spoghetti ovonden,

mosselfeesten e.d. De polisvoorwoorden voor de verzekering verhoogde waarborgen bleven in
2OO9 ongewijzigd.

CHÀRTI§
De gewone verzekeringspolís werd gewijzigd in

juni. CHARTfS werd deverzekeroor van de

GymnostiekÍederatie en de waarborgen werden
verhoogd, m.o.w. er is een grotere finonciële
tegemoetkoming in gevol von een sportongevol.

LEDENBLAD VAN DE FEDERATIE:
Het ledenblad"Zot von 6YM" verschijnt driemoondelijks en wordt bedeeld oan alle ledan von de

aangesloten kringen ( 1 per gezin).

WEBSITE ILOKA:
On line sinds eind 2OO4. Reclome op deze website kon, no goedkeuring door het dogelijks
bestuur von de vzw TLOKA oon de prijs vonof 100 €, noorgelong gewenste reclomeboodschop. Op

dit ogenblik adverteert AROENïA op de website dietebezoeken is op: www.ILOKA.be
De website wordt re-gelmatig bijgewerkt door onze webmoster TréneHuygen.

SPONSOÈING:
Voor de onkosten bij het drukken von de tombolokaarten konden wij ook in 2009 beroep doen op

de medewerking von AROENTA. Volgende sponsors plootsen een advertentie in het
progrommoboekje van het jaarfeest:

Restaurant't Schuurken
Soc. mutualiteif De Voorzorg
Dictus ( zelfklevers e.d.)
Dexia ( bank)
Bakkerij De Coster
Klankstudio Van Havere
Sporftrofeeen Van Bouwel
Sanitair Peeters
Zij-kant afd. Kopellen
ANItl|O Kapellen
Copy service center
Slagerij Van llechelen
Transport Sneyers
Bistro "De Oude Pastorie"
SP-a afd. Kapelbn
Bloemen Valentina

BbrhandelFl. Orgenae
APàENTA (bank &
Schoenmakerij Íozef
Fij n kosts lager Sch i I lemons

Curieus ofd Kapellen
Qarage Rietje
Boektiek
KBC bank en verzekering
ATB natuururienden
5-plus ofd. Kapellen

J. Kefelaars
Sportwinkel JELO
Café "Den Eumper"
Disco Bip-Bip
S-Sport afd. Kapellen

& Bloemen Volentino kwom ofsprook niet no en wordt in 2010 niet mee-r oongescheven
*L Eveneens donk aan het gemeentebesfuur von Kopellen voor het gratis ter beschikking

stellen van 80 stoelen.
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LTDGELDEN:

De lidgeldan dienen te worden aÍgerekend per schooljaar, d.w.z. van september tot juli.

aansluiting in te betalen vanaf 2e lid in zelfde eezin

september / oktober 55€ 50€

november / december 47€ 42€
januari / februari 38€ 33€

maart / april 30€ 25€

mei/ juni 25€ 20€

fndien de polis met verhoogde woorborgen wordt genomen dienen deze lidgelden met 5€

verhoogd te worden.

Leden die enkel oonsluiten bij de volleybolofdelíng betolen volgens onderstoqnd schemo:

Omdot de aÍdeling kidsdonce stortte in november, zijn voor deze ofdeling ook onderstoonde

torieven von toepossing ( enkel voor hen die uitsluitend lid zijn von de ofdeling kidsdonce)

aansluiting in te betalen

september t.e. m. december 40€

januari t.e.m. juni 22€

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

Leden von de volleybolafdeling mogen niet deelnemen oan de turnlessen zonder bijbetoling,

ondersom wel Lídgelden voor turnen bleven in 2009 ongewijzigd, dit von de volleybol werd

verhoogd respectievelijk met 7€ en 2€.

Tn deze lidgelden ziin inbe.grepen:

Lidmootschop en bondsbijdroge - verzekering - lidkoort meï 50% korting op sommige

bondsoctiviteiten - huur von de zale.n - moondelijks ledenblod "Wereldvenster" - viermoandelijks

ledenblad " Sprokkels" - driemoondelijks ledenblod von de Íederatie "Zot von GYm" - les von

gediplomeerde lesgevers - turnen in verschillende af delingen zonder bijbetaling.

Dezelidgelden kunnen eveneens worden betsold met de ,door de gemeente uitgereikte, Jocobus

chegues oÍ de ledenchegues von ILOKA . Onze leden kunnen de ledenchegues verdienen bij een

extra insponning zools bijvoorbeeld de verkoop van steunkoarten, wofels enz.. Zij kunnen

worden uitgereikt voor volgende inzet:

Aanbreng sponsor in ledenblad: = 1O% van de waarde van het recloneblok

verkoop van meer dan 5 eenheden bij wafelverkoop: = 5 %uan hef verkochte bedrag

Verkoop van minímum 1O sfeunkaarten: = 1O %van de waarde van de verkochfe kaarfen.

Deze cheques kunnen niet worden ingewisseld

voor geld, blijven l joor geldig en kunnen enkel

worden besteed bij de aankoop von kringkledij,
betoling nevenoctiviteiten en de lidgelden.

Tn geen geval kunnen zij dienen als eníg onder

betaolmiddel (bv. ofrekenen steunkoorten)

Deze ledencheques zijn nief van foepassing voor

bestuursleden en effectieve leiding.
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IKGytn:
Vanof ?OO9 dienen turnkringe-n die in 20OB hun kwoliteitslobel
hebben vernieuwd niet meer een 3 joorlijkse oudit te onder-
goon., uitgezonderd wonneer er eenhogere kwolificoïie vereist
is (vb. von recreotieve gymclub naor competiïieve club). Het
logo von TKGymkreeg een nieuwe look.

vooRzlENE VERHUTS SENIOROBTC AFPElXi.l6:
ILOKA diende in de loop von het joor 2009 een tijdelijk onderdok te moeten zoeken in een

andere locotie wegens de geplande renovatie von de sporthol / zwembod. Door omstondigheden
(gemeente) vond deze renovotie niet ploots, en konden de lessen seniorobíc gewoon plaatsvinden.

No februari 2010 wordt het ofwochten en zullen de daar gehuisveste vereniginge-n de nodige
info ontvongen. Renovotie verschoven noar april 2010?

SUBSIDIEAANKOOP AIR.FLOOR:
Vio gemeenteliJke subsidie werd oan sportvereniginge-n de kons geboden om dure
sportmoterialen te kunnen oonkopen via een uitgewerkt subsidiereglement. ILOKA besliste in

december 2008 om een oonvroag te doen voor het oonkopen von een oir-Íloo? ?rt diende in
jonuari ?OO9 een gedetatlleerd dossier in. September ?OO9 werd de oir-f loor geleverd aon onze

vereniging en plechtig opengesteld ti.ldens dereceptievan4 december in aanwezigheid von de

Schepen von Sport, Mevr. Sobine Von Dooren. Slechts 1 firmo kon deze oir-f loor leveren (HOB -
Zwede.rl en ILOKA werd doormee de 1" turnvereniging in de Benelux die over dergelijke vloer
beschikt. I

NIEUWE SUBSIDIEREGLEIT1ENTEN :

Door de gemeentelijke sportdienst werd het volledige werkingssubsidie reglement voor

sportverenigingen grondig gewijzigd en nieuwe ee.glementen werden toegevoe.gd. Voor de

verenigingen werd het er niet gemakkelijker op en dient er een hoop popierwerk verzet te
worden. Alle gegevens dienen eveneens gestoofd te worden met bewijsstukken. We

onderscheiden vonof ?OO9:

- Werkingssubsidies die bestoan uit een beleidssubsidieen een impulssubsidie.

- subsidiëriÍg voor kadervormirg ( nieuw) tot moximumTS euro per Persoon
- subsidie voor aonkoop bekers en medoilles (nieuw) tot maximum 50 euro
- subsidie tussenkomst investerírg in sportpotrimonium (nieuw)

- subsidie toelage opstort gehandicaptenproject (nieuw)

EXTRA IÀATERTAALAANKOOP :

Most de aonkoop van de oir-floor werd er in ?OO9 eveneens overge4osn tot de aonkoop von een

nieuwe damesbrug en inlegmot. De oude domesbrug, die doteert von de begínperiode, was

onhondelboar geworden en niet meer IOO% veílig. De oonkoop werd geÍinancierd mel eigen

middelen en kostte 3.598,06€.

VARTA:
;+ Uitnodíging en dagordevergaderingenwerd vonof september verstuurd vio e-moil.

GymFed stelde 500 bladwijzers ter beschikking oon de turnkringen voor promotie in

ei gen kríng (t o ev o e-g en c I u bod res)
Rina Steynen wos op 2 december gostspreker in school "Morio fmmoculoto" op vroog von

éénvan haor leden. Blodwijzers GymÍed werden oon de klos overhondigd.
'Coole projectmedewerker'is een project van Gymfed, enbeoogt iedere moond eente

volgen themo voor de gymnosten met mogelijk tot het beholen von het certificoot 'Coole

gymclub'. Voor fLOKA wordt Trénemedewerker.
Mevr. Ogiers Lutgorde (Berendrecht) mag op joorfeest 2010 zelÍgemaakte wenskaarten
verkopen ten voordele van FOS-Kopellen. (oongevroogd december 2009)
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EPILOOG
Zoals gebruikelijk wordt er ook dit joor een jaorverslog gepresenteerd oon de olgemene

ledenvergadering van turnkring ILOKA woorin teruggeblikt wordt op de werking tijdens het voorbije
kolenderjaor. Gewoontegetrouw wordt er een evaluatie gemaokt waorbij zowel de min- ols de
pluspunten onder deloep worden genomen.

Overlopen we somen even het verslog. In het vernieuwde orgonigrom zíen we dot het vokje '

jeugdsport coördinator'niet ís verbonden door een pijltje, iets dat hopelijk in de nobije toekomst wel
kan gebeuren. Er wordt nomelijk, zowel op provinciaal ols op Íederaal sportvlok, naar gestreefd om in
de nobije toekomst ove? een jeugdsport coördinotor te kunnen beschikken. Ook voor de gemeentelijke
subsidie wordt dit belongrijk.
fn onze technische structuur werd de hoofdleiding gesplitst, namelijk in een algemene en

odministrotieve hoofdleiding die wordt woorgenomen door Tréne Huygen en een technische
hoofdleiding. Voor dit laotste werd leidster Tnge Stoop verzocht deze taak op hoor te nemen, wa'f een

meerwoorde betekent voor de algemene werking von ILOKA. Nu nog enkele jongere bestuursleden en

twee à drie bijkomendelesgevers en we kunnen voor joren verder.
Het ledenbestand toont een stijging von 8 leden, maor hier dient vermeld te worden dot de berekening
op een nieuwe bosis is gebeurd (zie hiervoor uitleg op blz 6) en er in f eite minder leden de weg vonden

naa? onze vereniging. Door de slechte economische toestond is dít misschien een trend voor de

toekomst. Dit moeten we trochten op te vongen door..., jo door wot?

De resultoten van onze gymnasten die deelnamen aon de wedstrijden zijn bijzonder goedte noemen en

werden verzilverd door het behalen van meerdere ereplaatsal en medoilles. Als topper is het beholen
vanT op 15 medoilles tijdens de wedstrijd Minitramp te Antwerpen zeker het vermelden woord. Ook de
deelname aon de bijscholingen ís niet slecht te noemen. Bíj de nevenoctiviteiten hodden we graag een

íets grotere opkomst gezien.

Noost de 4 reeds bestaande ereleden werde-n in 2009 volgende leden toegevoegd oon de ereledenlijst
vonfLOKA: DeLeeuwïom,DeLeeuw Nodine,HuygenTréne, VonDorstWillyenNeimon Gerda, zodat
onzeveeeniqing beschikt over 3 ereleden van de Gymfederatie en9 ereleden von fLOKA.

Een grote troef waarover wij beschikken is zonder meer het feit dat het lidgeld bij ILOKA zeer laag
mag genaemd worden. Woor kon je nog sporten voor 55 euro per seizoen ? En indien gewenst en

mogelijk kon dit zonder bijbetoling in meerdere afdelingen. Ook de oankoop van een air-floor kon ols
meerwaarde worden beschouwd. Eínd december 2OO9 wos ILOKA nog sïeeds de enige turnkring in de
Benelux die over zulke vloer beschikte. De oonkoop kon versneld gebeuren donkzij een gemeentelijk
subsidie plan.

De toekomst is notuurlijk koffiedík kijken. Niemond kon voorspellen wot er op korte of longe termijn ïa
gebeuren volt. Persoonlijk denk ik dat er dringend nieuwe jonge bestuursleden en leiding dient bij fe
komen om oP lange termijn plonnen te kunnen moken, voor de korte termijn voldoet de " oude garde"
nogwel eventjes. Moar deze kunnen versterkíng meer don ooit gebruiken.
Voorlopig dienen we te blijven roeien met de riemen die we hebben en hopen dot of lossing von de wochï
niet lang meer op zich loot wochten.
Wat mij persoonlijk betreÍt, hoop ik nog enkele joortjes mee te kunnen, maar geef groog in de
komende joren de fokkel door oon een jongere collego die zich don wel voor de volle 100% dient in te
zetten.

W. Von Dorst
Secretoris Rood von Bestuur
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