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2008

51 Joor ILOKA zit erop. Dcnkzij al onze medewerkers hebben we het toch
weer kloorgespeeld om ook dit werkingsjoor succesvol of te sluiten. We stoon

er nog steeds en dit is op zich al eenhele prestotie.

Aan de stort komen von een nieuw joor met steeds dezelfde ploeg is notuurlijk
een groot voordeel, moor we moeten toch ook dringend verniewilen en dit in ol

onze gelederen Nieuwe ledzn moeten we lokken met toffe lessen, die moeten

gqeven worden door een enthousioste leidirg, die op haor beurt don weer de

steun moet krijgen von een dynomisch bestuur, met ondere woorden, we

kunnen elkoar niet missen.

Onze zeer dytwrnische secretoris heeft het toch weet kloorgespeeld om het
hele TK 6ym cudit dossier tot een prochtig resultoot te brergen. Met een

totool score von 89% stoon wij momenteel op een vierde ploots in da algemene

lijst von behoolde lobels. Dit is toch wel iets woar we trots op mogen zijn. Nu

is het ze.er belsngrijk om op dit niveau te blijven presteren, dus hebben we

elkoor nodig.

Don hebben we nog een zeer dynamische penningmeester die angstvollig onze

fimnciën beheerd, enwe moeten toe4even op een zeer eÍficiënte monier. Als
je nogoot wot we oan turnmateriool konden kopen zonder hiervoor extro octies
te ondernemen, don is dit toch oak een stu(ie zijn verdienste. Dot ol onze

gelden von toogdiensten, ïombolo, wofelverkoop, dorpsdog, reclome enz. goed

beheerd worden is voor ons een zorg minder. Dus die kunnen we ook niet
missen.

Ik heb het reeds e?gens geschreven: ollemaol somen zijn wij "Den Turnkring"
en iedereen kon doorin ziln eigen creotiviteit kwijt. lrtet ondere woorden je
mookt ervqn wot je zelf wil moor wel in sqmenwerking met onderen.
Proten helpt en somenwerken is niat oltijd gemokkelijk, moor het is wel de

moeite woard om het te proberen.

lrène Huygen
voorzitter rood vqn bestuur
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BESTUUR TURNKRING TLOKA

VAN DoRsï Willy
PLOMPEN Erno

VERLINDEN Steven
HUYGEN Tréne
JOOSENS Walter

v oor zit t er /secretoris
ondervoorzitter
penningmeester
hoofdleiding
moteriaolmeester

HUYOEN Tréne
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SWIJNEN Míchoel
MOMMEN fndro
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SïEYNEN Rino

DUA Chantol

CALLUY Cindy

A5PIRANT - !{ULPLEIDIN6

VAN HASSELT Emily
WOUTERS Cormen

BOEYE Aster

SAI ENSTELLING von de STRUCïUREN

RAAD VAN BESTUUR vzw ILOKA

HUYGEN Tréne
PLOÀi\PEN Erna
VAN DoRsT Willy
VERLINDEN Steven
GEYSKENS Antoon

HUYOEN Tréne
PLOMPEN Erna

VAN DORST Willy
VERLINDEN Steven

GEUENS Marijke
DEBIE Ellen
ïAHON Christo

DAGETIJKS BESTUUR vzw ILOKA

HOOFDLEIDINo / TECHNISCHE BE6ELEIDIN6 JONGEREN

HUyGEN Tréne / HVYGEN fréne- HAMAEKERS Nancy

EFFECTIEVE LEIDINo

DE KEERSMAECKER Kelly
HAI AECKERS Nancy
DE LEEUW Nodine
DE LEEUW Tom (coach volleybol)

DOMS Soro
GEYSKENS Moria
NEIMAN Gerda

GEYSKENS Antoinetto
JOOSENS Walter
SWïJNEN Michoel
DE LEEUW Ludo
SMITS Lucienne

DE BREUCK Ronny

GEYSKENS Moria
NEIMAN Gerda
FïSSERS 6uy

lid vzw

lid vzw

lid vzw

lid vzw

lid vzw

chef werkploeg
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

ffi

( toezicht kleuterafdeling tot september)
( toezicht kleuterafdeling vonof september)

NAUMANN Melisso
SEMPELS Notholie
VAN GROOTEL Joyce

WOUTERS Zoë



KLEUTERS & KIDS
x
x
x
x

klauters en kids welkom vonof de leeltiid vanZ $ joar (pampervrij) tot ongeyeer 6 joor.

toeïreding kids ofdeling noorgelong leeftiid en kunda vsn kleuter
in bepoolde qevsllen kon ofgewekan worden van tnoximum leefti.ld. Beslissing door hoofdleiding.

turnoefeningen bi; de kids dianen ols voorbereiding afdeling kindergym.
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De turnlessen vinden ploots in de turnzool van het Koninklijk Atheneum

Kapellen. De ofdeling seniorobics vindt een onderkomen oP de

gemeentelilke sporthol (65), Christioon Pollemonstroot 84 te Kapellen.

(KA), Streepstroot 16 te
bovenverdieping von de

AFDELING DAG UUR TURNZAAT

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

Kindergym vrijdag 18,00 - 19,30 KA

kidsdance dinsdag 18,00 - 19,00 KA

Gym + maandag 19,00 - 20,30 KA

conditiegym maandag
dinsdag

19,30 - 20,30
L9,3O - 2O,3O

KA

seniorobic dinsdag 14,00 - 15,30 GS

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

toestelturnen zaterdag l-0,00 - 12,00 KA

Volleybal dinsdag 703A -22,00 KA



LEDENBE5TAND 2OO8

In vorig jaorverslag moqkten we reeds melding von het feit dat het hoge ledentol van 2007 (188

leden) in 2008 woorschijnlijk niet zou behouden blijven. Eind december 2OO7 wezen de

inschrijvingen voor het nieuwe seizoen reeds oan dot inderdood de topscore von dot joar niet zou

worden gehaald. Het joor ?AO7 was don ook de uitschieter von de loatste 15 joor.
We stelden eveneens doï indien ILOKA voor het seizoen 2008 - 2OO9 de koop von 150 leden kon

overschrijden dit eenschitterend resultoat zou zijn. En diehebbenwe- zij het nipt - bereikt I

Dit resultoot dient niet olormerend te zijngezien dit in het verleden meermools ísgebeurd. Als we

deledenaantallen vanaf 2000 even somenvatten komen we tot volgend resultaot:

Aontol leden december 2000:
Aontol leden december 2OO1:

Aantol leden december 2OO2:

Aontol leden december 2OO3:

Aontol leden december 2OO4:

t73
t52
L4t
It4
139

Aontol ledendecember 2O05: 178
Aontql ledendecember 2006: l7O

Aontolledendecember?Nïz 188
Aontol leden december 2008: 151

Zools blijkt uit deze cijfers zitten we ver boven het dieptepunt von 2003 en scoren we rond het
gemiddelde von de lootste 8 jaor (gemiddeld ledenaontal bedroogt 156)

Er dient opgemerkt te worden dot in dit ledenbestond eveneens het oantol leden inbe.g?ep?n is von

devererigingen Sport + en S-SPort ( zie onderstoond koder)

ledenaantal2000 - 2008

ledenaantal 2008

ledenaantal 2007

ledenaantal 2006

ledenaantal 2005

ledenaantal 2004

ledenaantal 2003

ledenaantal 2002

ledenaantal 2001

ledenaantal 2000

Leden Sportr:
De omni sportuereniging Sport + heefi 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 vezekeringspremie. Dit betekent dat deze leden via sport+ vezekerd blijven.
ln 2008 waren dit 4 leden. (; - 2;

Leden S-sport:
Personen die lid zijn van S-sport (onderafdeling van Spa) kunnen eveneens aansluiten bij ILOKA aan gunstige
voonraarden. Zij betalen het verschuldigde lidgeld minus de vezekeringspremie, hetgeen ook hier betekent dat
deze leden vezekerd zijn via S-sport.
Via deze weg vonden 2 leden in 2008 (= - 2) de weg naar onze

-



Ondanks het feit dot het ledenoontol met 37 eenheden is gedoold, is er toch één positief puntje op

te merken. Het oontol mannelijke leden bleef ongevee? stotus guo, nomelijk 34 te4enover 37 in

2OO7ll Dit is de groep die in alle turnverenigingen slecht scoort en dte voorol hun weg vinden in
anderesporten. Al bij ol ee-ngoed resultost maor loot ons toch eens nodenken wot dereden hiervoor
is: is de economische toestond de schuldige?, ondervinden leden problemen tijdens deles?, voldoeï

het oonbod nog? enz...

Hoe kqn je jeugdige turners noar de kring lokken, zonder de voltoossenen te verwaarlozen?

Misschien iets om over te broinstorm?.n oP een kolme zomerovond !!

De verhouding tussen de monnelijke en de vrouwelijke leden situeerï zich ook dit jaor rond de

verhouding 25 en 75%. Voor 2008 tekenen de domes voor 777" en dienen de mannelijke

eguívolenten g?-íto?.gen te nemen met ?3%. ( respectievelijk 80 en?O% in 2007)

ïotooloantol leden 2@8: 151

Aontol vrouwelijke leden: tt7
Aantol monnelijke leden: 34

ledenaantal2OOS
ir!:()iir^,iiliikcluilr:rl -l17 J::t;r,trtti:iiici.:ileil Ji

Van deze l5t leden zijn er t?l leden woonochtig in Kopellenen en zijn er 30 leden gedomicilieerd

buiten onze gemeenïe.

leden wonend in / buiten Kapellen
í ra

l ln

100

BO

60

4A

20

o

wonen in Kapellen 1zt wonen buiterr Kapellen 30

Aontsl leden wonend in andere gemeenten:
Stobroek: 4
Kolmthout: 4
Ekeren: 5

Brosschoot: I
Merksem: 2

Zandvliet: 1

Hoevenenl. 14

:f



Notionoliteiten buiten België:

Nederlond: 3

Bij de jongere leden zijn er 89 die de leeítild von 18 jcar niet hebben bereikt eínd december 2008,

enhter moken 2? nnnnelijke en 67 vrouwelijke leden deel von uif. Beide seksen zíjn goed voor 59%

von het ledentol,( = meer don à von het totole ledentol) en de verhouding tussen vrouwelijke en

monnelijke leden bedraogt hier 75% en 25%.

leden jonger dan L8 jaar

r-* vrirr-rlrcli;kt ir'cle r: 67 r,1 rtt.ir:rti:!i1kt'ii-'tli:rt ll

Van deze 89 jongeren wonen er 74 leden in onze gemee.ítte, t5 leden hebben hun verblijfploots
buiten de gemeente Kopellen. Dit stemt overeen met 83% en l7%.

jongeren in / buiten Kapellen
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wonend in Kapcller 74 wonend bLriten Kapelien 3.5



Vergelijkingstobel ledenaontol jongeren min. 18 ioar:

jongeren min. 18 jaar
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jongeren in jongeren in

2AA4 71 2005 75

jongeren in
2AA6 77

jongeren in jongeren in
2AA7 9? 2008 89

Steunende leden:

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

mínimum bijdragevon 5 euro wordt mensteunend lid. Eind 20OB notee.rden wij 9 steunendelede.n.

We mochten ? nieuwe steunende leden inschrijven, en alhoewel deze minimumbijdrage zeer klein is,
kunnen we hier niet van een succes spreken. Er zijn gelukkig steunende leden die deze

mini mumbij drage overschrijden.
D eze lede-n ontvangen ev eneens het ledenb lod " Sprokkels'.
ILOKA noteert volgende steunende leden;

Ledenweeiies:
,it 35 leden tekenden in op de polis met verhoogde woorborgen (= 23 %)

{t Oudste lid is geboren in 1921 en is lid vqn de ofdaling seniorobic sinds 2005. (Morio Cools)

* Het jongste lid is geboren op 27/LQ/2005, lid van de kleuterofdeling sinds 2008 ( Von Bogoart Rhino)

{t ILOKA bezit 3 ereleden bij de gymfederotie
( 6uy Fissers, Wím 6eyskens en Morio Geyskens)

+ ILOKA bezit L erelid op kringniveou (Ludwino Geykens)
Ét 3 leden (uit één gezin) genieten gespreide betoling von het lidgald.

NAAM 5TEUNEND LID WOONPLAATS LTD SINDS OPAAERKIN6

DeWeerd Stello Stobroek ot/07/05
Wezenbeek Joonno Zandvliet 08/07/o5
Jospers Helmut Kapellen 30/09/06
Bortholomeeussen Frons Kopellen 09/o9/06
Boeye Fronk Kapellen oL/og/08 nieuw

Von Den Bergh Eric Kapellen t8/12/06
Lombrechts Jeanne Stobroek ot/o9/07
Von der Kroan Horold Kapellen oL/09/07
De Mon Clothílde Kapellen oL/o9/o8 nieuw


