
ÏOP 10 AANTAL JAREN LIDMAATSCHAP:

GEYSKENS Morio
FISSERS 6uy
6EYSKENS Antoon

6EYSKENS Ludwina

HUYGEN Tréne
DE LEEUW Nodine

DE LEEUW TOM

JOOSENS Walter
NEIMAN Gerdo
VAN DORST Willy

bestuurslid
bestuurslid
lid vzw

erelid ILOKA
hoofdleiding
leiding
cooch volleybal
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

lid sinds OL/A9/7O
lid sinds OUAU7Z
lid sinds Ol/Ot/7?
lid sinds OL/O9/72
lid sinds Ot/Og/76
lid sinds Ot/Ol/77
lid sinds AUOU77
líd sinds AUA?/81
lid sinds 24/09/82
lid sínds 06/09/83
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10-1 7-2 6-3 to-4 8-5 8-6 11-9 z-ta 6-11 4-L2

VAN DORSï Willy

HUYGEN lréne

VERLINDEN Steven

PLOMPEN Erna

GEYSKENS Maria hospitalisatie

JOOSENS Walter

DE BREUCK Ronny

STEYNEN Rina

niet uiteenodied

HAMAEKERS Nancy

DE LEEUW Tom

SWIJNEN Michael niet meer uitgenodigd wegens beroepsbezigheden

DE LEEUW Nadine
Verbliift in buitenland

FISSERS Guy
Gecoöpteerd bestuurslid, ontvangt de verslagen van de vergadering.

AANWEZIGHEDEN
Vergaderingen turnkring ILOKA 2008

Aanwezig: t_l Verontschuldigd: E Afwezig: m

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

vergadering. Mogen deze wel vrijwillig bijwonen.

I

I

MOMMEN Indra

DE KEERSMAECKER Kelly

STOOP lnge

L!



Bestuursvergaderingen ILOKA :

10 jonuari
7 februari
6 moort

10 april
8 mei

I juni
11 september
2 oktober
6 november
4 december

Werkvergoderirlq nieuw seizoen (2008 - 2OO9):

Vond ploats op I juni. Leiding vergaderde vóór oonvang vqn de bestuursvergadering von I juni,
waorna de hoofdleiding verslog uitbrocht op de bestuursvergadering die uitgebreid werd
besproken.

Leiderswrgodering:
3 opril ( Inge 5toop, tum Doms, Carnen Wouters, lkncy lhnreckers, PÍm Sleyen, fndm llommen, Tbm De Leeuw,

frérc Hu2,gen)

8 juni ( fnf stoop, tura Dons, lkncy fhttwcl<ers, Pítn 9íeynen, fndm /lilomnen, fiétc Htygen, Kelly De

Keersnwecl<er)

Algemene stotutoire ledenvenooderiql ILOKA vzw:
22 mei

AlgBmene statutoire ledenverypderiqg 6ymfed:
1ó moort

Vergoderiryt gBmeqrtelijke sportrood :

12 jonuori ( Wlly Van Dorst)

t2 Íebruari ( willy van Dorsr)

10 decembe? ( Willy Van Dorst)

Infovergoderíng sportdienst'Renovatie Sporthal' :

25 ougustus ( Wlly Van brsr)

Bespreking tijdeliike occommodotíes's tiidens rrerbor.rwingswerken Sporthol:
2? septamber (met bezoekaon fuifzoal - Kopelsestroot) ( willy van Dorst)

?@8
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DA6ORDE

Agendapunten toe fe voegen aan iedere vergaderinlt:

Verslag vorige vergadering - financieel verslag / ledenbestand - briefwisseling - rondvraag /
allerlei.

1O .ionuori:
evoluotie: gymgolo - verslog vergodering Aynfed - kringwedstrijden ILOKA - joorfeest 2008 -
bezoek oon gymvereniging " olympio" Nederlond

7 februori:
evoluotie: kringwedstrijden - bepalen dotum trekking tombolo en oonschaf prijzen - jaorfeest -
megogym wedstrijden

ó maort:
evoluotie: bezoekjoarfeest Hoevenen - joorfeest I:LOKA - verslog vergodering sportrood - fK6ym -
tombolo - dorpsdog

1O opril:
evoluotie:joorfeest-tombolo(stond&verkoop)-1mei viering-fK6ym-dorpsdog-algemene
ledenvergadering turnkring fLOKA ( bepolen dotum)

I mei:
evoluatie: 1 mei viering - tombola - dorpsdog - IKGym - algemene ledenvergadering turnkring ILOKA
- toogdienst - werkvergadering nieuw seizoen

I juni:
evoluotie: tombola /dorpsdag - datum IKGym oudít - verslog algemene ledenvergadering turnkring
ILOKA - bepolen vergaderdato september tot december 2008

11 september:
evoluotie: nieuw turnseizoen/ TKGym/ deelname workshop ledenbeheer - jaarÍeest 2OO9 - onimatie

SinterkloasÍeest - voorstel "crítería ereleden ÍLOKA' - voorstel " protocolloire richtlijnen" -
resu ltaat enquèt e " Sprokkels"

2 oktober:
Koderdog dans - kaderweekend - wofelverkoop - wedstrijd LM Rovels - SínterkloasÍeest -
goedkeuring bijgewerkt voorstel " criteria ereleden ILOKA' - joorfeest ?OO9 'ofwerking voorstel
"protocolloire richtlijnen"

ó november:
evoluatie: waÍelverkoop/ interclub wedstrijd MT te Antwerpen- wedstrijd LM Rovels

SinterkloosÍeest - deÍinitieÍ voorstel " protocolloire richtlijnen " - oonkoop oir trock ( vio subsidie

gemeente) - joorfeest 2009

4 december:
evoluotie: waÍelverkoop/ Sinterkloosfeest - kringwedstrijden ILOKA 2OO9 - oonduiden winnoor
prijsvroag "Sprokkels" - goedkeuring " protocolloire richtlijnen - oankoop oir trock (kennisnome

dossier enbepalenkeuze) - jaorfeest 2OO9

n,^'-r\1\/^/
t lr
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GYMWEDSTRÏJDEN - 5PORTACTÏVITEITEN

KR.INGWEDSTRTJDEN ILOKA :
Op zondag 27 jonuori vonden in onze vereniging de kringwedstrijden ploots. In totaol namen ?7
jongeren deel voor het beholen van eenbrevet, terwijl er nog eens ?A gevorderden streden om de

titel von kringkompioen. Terwijl het rekenbureel de resultoten verwerkte kon het publiek even

kennis moken met een demonstrotieoptreden von de kids donce ofdeling.
Bij de jongere,n behaolde I deelnemer het hoogste brevet ( brevet D), 13 leden behaalden het C'
brevet, terwijl 3 jongeren werden beloond meï het B brevet. De overige deelnemers behoolden een

Abrevet.
Uitsloq kringwedstrijd:
Longe mat: TAHON Christo

VERELST Sígrid
DEBIE Ellen

(goud - 9.20)
(zilver - 9.
(brons - 9.06)

Minítramp:

Toestelturnen: TAHON Chrísto
BOEYE Aster
SEMPELS flono

BOEYE Aster
SWIJNEN Michoel
VAN GESTEL Morgot

(goud - 10.00)
(zilver - 9.7O)
(brons - 9.50)

(soud - 9.00)
(zilver- 8.40)
(brons - 8.20)

Krirykampioen 2OO8 ( beste ge.rniddelde): TAHON Christo - 9.40

JAARFEEST ILOKA
Vond ploots in de polyvolentezoal von het Koninklijk Technisch Afheneum op zoterdog 15 moort en

wos het 51" turnfeest sinds het ontstoon van ILOKA. Volgendeleden kwomen in oonmerking voor de

viering von hun joren lidmootschop:

5 jaor lid: DAVIES Tine I menrerus Jeonnine I vnru LAER Emmo

VAN DER KAAIJ PetTus I AOETSCHALCKX Jono I DE LEEUW LUdO

1O jaor lid: DE BIE Nicole

15 joor lid: DE KEERSMAECKER Kelly

5 joor hulpleiding: CALLUY Cindy

30 joor leiding: HUYOEN Tréne

5 joor lid en 5 joor penningmeester: VERLINDEN Steven

25 joor bestuurslid: VAN DORST Willy

HuygenTréne ontving een extraattentie voor hoor

onbootzuchtige en meer don 100% volle inzet voor onze

vereniging. Samen met hoar echtgenoot mocht ziigenleten
vsn een weekendje uit, aongeboden door de Raad von Bestuur.

t4



VOLLEYBALTORNOOI:

Anze re*realieva volleybolplo"g nom op t7 mei de.el

aon hef volleybaltornooi von Sport Plus.

Zij behaold?,n een succesvolle 6'ploats.

WEDSTRTJD AI},II.TRAiIPOIJNIE :

Aan deze wedstrijd nomen 4 jongeren von ILOKA deel op 25 oktober te Antwerpen. Anze

deelnemers lieten volgende resultoten noteren indeze,toch wel hooggewwrde.*de, wedstrijd.

Junioren C:

DEBrE Ellen:
VAN ELST Sigrid:
BOEYE Asïer:

11'ploots (136,ó)
8" ploots (137.6)

4'plaats (138.7)

BeloÍten C:

TAHON Christo: 1" ploats ( 140.4)

RECREATTEVE WEDSTRTJD LAN6E TtiAT:
Zou ploatsvinden te Weelde op 15 novernber. ÀÀeer don 20 jongeren von ILOKA schreven in en

waren gymkloor voor deze wedstrild. Door slechte communicotie vonuit de federatie. waarbij de

kríngen te lqst werden ingelicht, kwam deze wedstrijd te vervollen.

15
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INZAIu1ELACTIE:
Sinds 2004 neemt ILOKA deel oon de inzameloctie van gebruikte PC-, fo»<- en kopie-ercartridges die

worden opgehoold door de firmo "Cortridge Powwer'. Aon de leden uvordt vio het ledenboekje en

Wereldvenster gevraagd om deze cortridges in te willen inzomelen. Het resultoot voor deze relatieÍ
kleine ínspanning ( e.n ea grote helpende hond voor natuurbehoud) vertoolde zich in een kleine

opbrengst voor onze vereniging.

TOOODIENSTEN:
Tijdens de Íee.stelijke aangele.genheden von de afdeling S-plus verzorgt onze turnkring de toogdiensten
von deze afdeling welke een a<tra inkomen betekent voor ILOKA. fn 20OB vonden deze plaots op

volgende doto: 2l moort, 23 mei,?2 juni,tT oktober e,n6 december.

VERKOOP WAFELS e.d.:
Verkoop vio de leden von wofels, truffels, cocoopototjes en morsepein. In totaol werden er 520 stuks
verkocht. Bij een minimumverkoop von 5 eenheden ontvongen de leden hiervoor e.en leÀenche-que ter
waarde von 5% von het verkochte bedrag.

VERKOOP VAN sTËUNKAARTEN:
Ook in 2008 kende de verkoop von steunkoorten met grotis tombolo een succes. Donk zij de vele

schenkers von prijzen kon de oonkoop von nieuwe prijzen worden beperkt. De hoofdprijzen werden
geschonken door de firma Von Havere en BRfCO Kopellen. De trekking vond ploats op ?8 mei en er
woren 80 prijzen voorzien. Er noren 7? leÀen die 1O o{ mee-r steunkoarten verkochten.
Detail: Nog steeds zijn er teveel ledq die hun koorten niet of te loot ofrekenen!

1 I{EI IIIERTN6:
Vond ploats op 2 mei door de plootselijks SPo ofdeling in jeugdcentrum 'den Biz'. Vio het moandblod
"Wereldvensteru werden onze leden ingelicht over dit kinderfeest.

ETENTJE ILOKA BESTUUR EN LETDIN6:
Op 17 ougustus mochten leiding en bestuursleden met partner oonschuiven in restauront "'t Schuurken"
voor hun inzet die zij de voorbije joren hebben betoond ten voordele von ILOKA. Voor 2009 wordt
eveneens een viering voorzien.

DORPSDA6:
Vond ploats op zondag l juni en is een organisotie
van het gemeett ebestuur in de v erkeersvrije
stroten von het centrum. Ook in 2008 bootte
ILOKA, ter hoogte van de sociolistische
mutualiteit op de Hoevensebaon een coféstond
uit en een lootkroam.
Door de verkoop von heï gebouw von de Mutuoliteit
wos de stondplaots voor 2008 onzeker. Het gebouw

is nog steeds niet verkocht, moor het wordt weer
afwachten voor wat 2OO9 betreft. De stondploots
aan de huidíge mutuoliteit is niet geschikt voor
uitboting van onze stond.
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EREI.EDENDAO Ö/[iFË§:
Vond ploots op 4 oktober te Luik. &rze er.ele.den ontvingen hiervoor de benodigde informoïie met
individuElE inschrijving.

DEELNATIiE' SACACORCIOS* QTIIZ :

frgerichï door fEV Kopellen, rrem l ploeg von ILOKA deelaon dezequiz op 15 november en behmlde de
16" ploafs.

SINTERKLAASFEEST:
Het Sinterkloosfeest voor de jongeren ïot
1O joar vond plaats op 26 november in
jeugdcentrum "Den Biz". Als onimatie werd
gekozarvoor eensuper disco kindershow en

een bollonnen show, gebrocht door
Double-M-productions. No oÍloop brocht de
Sint en ZwartePiet de kinderen ee.nbezozkje
envercoste hen meÍ snoep en e"rt geschenk.

Aontal aanwezige kinderen vu 2 | ïot 1O jaor: 4O

iiETROFOLIS ( ir wrrvungingr redstrijd t &r:
Docr de wedstrijd Lil,l te Rovels w*d ofge|rerÍ' qt owze leden ol hodden irE*chranen, we-rd besloten om

ter compensotie een bezoek te brengen oon íiÀetropolis. &va lederr- dederl. dit op eigen kosten en 22
ledenzageneen film op 15 november.

TTJRNFEEST FOEVENEN:
Werd bijgewoond door Tréna lrtcncy, Erna en Steven op 16 febrmri in de sporthal teHoevenex.

RECEPTIE dflÀClljB' OLYiiHIÀ- *E }.|EDEH.AND:
De Heer L.C. Wissa, voorzitter rymclub Olympio nom afscheid als voorzitter no 48 jacr bestuurslid. Op

19 jcntnri w*d derec?+tie te Kapelle (NL) bijgewoond door Willy, Steven, Erno en rtÀichoel.

INTERNATIOTIÀAL 6]ÍIiTOÈ}-IOOI'TOF €VfiI" :

Vond ploats op ?9 novanber te Charleroi en werd bijgewoond door Inge en Rino.

BEZOEK 6YIÀ6AL{:
Het 11" internotiomle Gymgclc van de Gymnostiekf eÀetatie
vond ploats op 20 deeember in het Gqfise Kuipke.
Tol von wereldtoppers in de verschillende gymnostiekdisciplines
vergosten de aanwezigeÀ op ee;r. unieke turnshow- Oak anze
besÍe Belgische gymnasten waren von de portrj. Onzeleiditq-
mocht dit opfreden grotis bijwonen, de hulpleiding diende
slechts 10€ te betolen (i.p.v. 25€ ) als beloning voor hun inzet
gedurande het voorbije seizoell'. Aontol bezoekers ILOKA: 11 .
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CUR5USSEN - BIJSCHOLINoEN

TOELICHTINOSSESSIE " Jeugdsportfonds Comille Paulus":

ïoelichting door Koen Helsen, gedeputeerd Provincieroodslid, op t2 Íebruorí. Aonwezig voor ILOKA:
Willy Von Dorst.

ÏOELATINGSCURSUS DANS:
Bijgewoond door fndro Mommen

5E55IE KLEUTER. EN KTNDERDANS:
Vond ploats op 22 april te Kapellen , e.n werd bijgewoond
door TréneHrtygerr, Noncy Homoekers en fndro Mommen.

Sessie werd ingericht door de Provinciale Sportdienst Antwerpen.

BIJSCHOLING KLEUTER & KINDERDANS:
fngericht door de Provinciole Sportdíenst te Kopellen op 14 mei. Cursist voor fLOKA:TréneHuygen

WORKSHOP LEDENBEHEER:

Een orgonisotie van de gymÍederotie te Puurs.

Steven Verlinden en Tréne Huygen nomen

hieroon deel op 2ó juni.

CURSUS SEMORENSFORT:
Op initiotief von de gymÍederatie vond deze cursus ploats op ?7 november te Boom en werd
bijgewoond door Tréne Huygen.

18
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ONZE RELATIES AAET .......

Vloonderen vzw:

fn vorig joarverslog werd reeds vermeld dot de Gymfederatie (GymFed) de kaap von meer don

100.000 leden overschreed, donkzij de fusie met de Vloomse Turnligo. Vonaf l jonuori 2008 werd

dit ofÍicieel gemookt door publicotie in ledenblod "zot von 6ym" en de Vloamse pers. Geste4en met
25.43L eenheden versterkte de gymÍederotie haor ploats als 2' grootste sportfederotie in

Vlaanderen (no de Vloomse tennisvereniging).

De samenwerking en communicotie met deÍederatiegebeurt... " von op ofstond". Alle informatie

wordt weliswoar duidelijk medegedeeld, moar vio moil of post. Persoonlijke contocten zools bij de

v?oegete federatie (ASO) zijn zo goed ols onbestaand. Vergaderingen vinden meestol plaots te
GenI , en op de meest onmogelijke momenten. GymFed heeÍt olle gymverenigingen onder controle, de

topsport primeert en geniet voorrong op andere octiviteiten. 6root streefdoel van de federotie
is het fusioneren van olle gymclubs per gemeente met I bestuur en gediplomeeede lesgevers.

Vonqf 2OOB werd ook het beholen van het IKGym lobel door olle oongesloten clubs prioritoir gesteld,

en zal (met enige vertroging) zeker doorgong vinden in het joar 2009.

@
Cvmnastiel<

'Federatie

Gewest Polder & Hei:

Geen werking meet sinds 2005 . Het gewest bestond tot 2005 uit volgende turnkringen.

STOS (Schoten)
Vrank &Vrij (Hoevenen)

Luchtbal (Antwerpen)

Volharding (Essen)

Wo-Gyn (Wonnelgen)
Oynfasia (Kalnthout) *

Rusf Poesf (lUijnegen)
ILOKA (Kapellen)

'* ASG furnkring in 2OO5 gefusioneerd met VTL furnkring.

*OLY,UPIA" - Nederland:

Somenwerking e,n contoct zo goed als nihil. Bestuur ILOKA werd in jonuari 20O8 uitgenodigd op de

ofscheidsreceptie von de HeerLe-en Wisse, die ontslog nom als voorzitter / secretaris na 48 joor

bestuurslid te zijn geweest.

Onder impuls von het toenmalige BSP bestuur werd
turnkring ILOKA opgericht in 1957 e-n is alzo een

onderofdeling von de Sp-a Kopellen. ILOKA
heeft een outonome werking, beschikt over een

of zonder I i j k bestuurso r gaan en b eheert zi in eigen

financíën. fn de mote von het mogelijke wordt in
zeer ruime zin medewerking verleent aon de Sp-o

octíviteiten. Bestuursleden von ILOKA vzw dienen lid

te zijn von de Sp-a.

-o,



Curíeus (ofdel

Deze oÍdeling is verontwoordelijk voor het verzamelen von de teksten die maondelijks geleverd

worden door de verschillende onderofdelingen van de 5p-o-Kapellen. Deze verschijnen gezomenlijk

in het moandblod "Wereldvenster" en verschijnt op L2 ex,emplaren. De oploge bereikt olzo olleleden
van Sp-o Kapellen en olle onderofdelingen en vormt een niet onbelongrijke bron von de werking von

deze aÍdelíngen.

5-Plus (ofdeling Kopellen):

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

bijeenkomsten en er wordt tijdens de zomermaonden geÍietst met de leden von TLOKA en Curieus.

Dezeafdeling is ontstoon uit de ofdeling S-Plus, om de meer sportievelingen de kons te bieden oon

lichomelíjke ontsponning tedoen. Leden van S-Sport zilnverzekerd vio hun eigen federotie, en hun

leden kunnen bij ILOKA oonsluiten oon verminderdtarieÍ en dienen deverzekering bij ILOKA niet
te betolen. Dit met de goedkeuring von de S-Sport Íederatie.

ANI,IAO ):

longerenaÍdeling von de Sp-o. ANIMO is de helpende hond bij het jaorlijks turnfeest van onze

vereniging. Ook bij andereactiviteiten von ILOKA wordt indien gewenst medeu/erkingverleend.

6emeentelijke

fn 2008 vonden er 3 vergaderdingen ploots met de verschillende sportverenigingen en de sportrood

om de werking von het voorbíje seizoen te bespreket en de geplande octiviteiten voor het volgend

seizoen voor te stellen. Eén infosessie met bezoek oon de fuiÍzaal vond ploats met de

sportverenigingen en de gemeentelijke sportdienst voor bespreking tijdelijk onderkomen

v er enigingen ti jdens renovoti e sportho l.

Ereleden ILOKA:

TLOKA telt 4 ereleden, woorvon 3 op Íederool niveau (von de v?oegere ASG) en 1 op kringniveou.

Deze worden bij olle vieringen van onze vereniging persoonlijk uitgenodigd en hebben meestol grotis

toegang tot de octiviteiten. De ereleden van de Íederatie ontvongen jaorlijks een uitnodiging voor

dereinie von de ereleden.

Anderen:

Met sport+: beperkt tot het levere-n von leden sport+ die turnlessen willen volgen. Hiervoor
is een formule uitgewerkt dievergelijkbaar is meï de)ede-ll. von S-SPort.

Ouders: Enkele ouders bieden soms hulp bij bepoolde evenementen die worden ingericht

door Iloko.
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