
PERSONALIA
VZW - TLOKA
Somensfelling ledenlijst vzw turnkring TLOKA, zools doorgegeven oon de griÍÍie von de rechtbonk von

koophandel.

De Leeuw Ludo, fependreef 31 te Kapellen 2950
àeyskens Anfoinetfa, Van Haeftenlaan 40 te Kapellen 2950
Qeyskens Antoon. lUaterstraaf 157 fe Stobroek 2940
Huygen fréne, Iependreef 31 te Kapellen 295O

Joosens Walfer, Krekelberg 54 te Hoevenen 2940
Plonpen Erna, Dennenburgdreef 14 te Kapellen 295O

Smits Lucienne, Krekelberg 54 fe Hoevenen 2940
Swrjnen ilichael, Dennenburgdreef 14 te Kapellen 295O

Van Dorst l4/illy, Hoevenseboon 57 te Kapellen 2950
Verlinden Steven, ZwarÍebeeklaan 3ote Kapellen 2950

raadslid sinds 09/12/2004
raadslid sinds 19/02/1990
raadslidsinds 19/02/1990
voorzittersinds 07/02/2001
roadslidsinds 19/02/1990
ondervoorzittersinds 07/02/2001
raadslid sinds 09/12/2004
raadslid sinds 09/12/2004
secrefaris sinds 19/02/1990
penningmeesfersinds 21/01/2003

DOPIN6CONTROLE:
Geen e-nkel lid werd, fijdens de lesuren of wedstrijden, onderurorpen oon dopingcontrole.

LEIDIN6:
t Swijnen tlÀichoel heeÍt tijdelijk leidersfunctieopge.gevenwegensberoepsrede-nen.
,/ Is gestopt ols hulpleiding in 2008: Simoens Noemi
t Nieuwe ospiront hulpleiding in 2008: Goetscholckx Jona

Goetscholckx Jordy
Von Grootel Joyce
Warzée lrdra

{ Nieuwe sanitoire hulp kleuters: Ne,mon Gerdo

ERELEDEN:
ILOKA bezit drie ereleden op bondsniveau (gymnostiekfederatie) en éen lid op kringniveou. Deze leden

worden steeds uitgenodigd op de activiteiten van onze verentgirg en hebben grotis toe4ang tot het
jaorfeest. De ereleden von de àymÍederatie kunnen deelneme.n oan de joarlijkse relinie van de ereleden

en genieten verder dezeltde voorwoarden als de bestuursleden vcn ILOKA.
Ereleden federofie: Fisserc ëuy, àeyskens Anfoineflo 4 ëeyskens Atrtoon

Erelid ILOKA: &yskens l-ttdvina

LEDEN IN VERSCHILLENDE RADEN:

Van Der Kroon Horold ( steunend lid): gemeenteraodslid

Helmut Jospers (steunend !id): provincieroodslid

Huygen Írénet
Von Dorst Willy:
Swijnen A{ichoel:

ONGEVALLEN:

Werden slachtoffer van sportongevol in 2008 ( volledig hersteld):
Von Hosselt Tine (11103) en Von 6rootel Joyce (16/05)

Werd slochtoffer verkeersongevol no ILOKA octiviteit:
Geyskens f,Àarío (16/03)

OVERLIJDEN:
Mede4edeeldz Mevr. Meijntjes Morio (t9/O8/O8), moeder von Smits Lucienne (roodslid vzw)

I id sportrao d (ef f ect ief\
lid sportrood (vervonger)

lid jeugdrood
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HUWELIÍK:
Op 27 fórtnri trod Ronrry De Branck, chef werkploe4,in het huwelijk te Thailsnd mef Sariko.

6EBOORTE:
Zag het levenslicht op 21 februari: Lucas Van der Kraan, zoon§e van Harold Van der Kraan (steunend lid) en

Cindy Van den Daele (lid conditiegym)

WINNAAR PRIJSPUZZEL " SPROKKELS":v fn de laatste uitgave van ledenblad " Sprokkels" verscheen voor de

eerste maal een prijspuzzel woorbij delede.n eenboekenbon vsn 10

€ konden winnen. Er werd slechts EEN oplossing ingeleverd !!!!!!

De boekenbon werd gewonnen door Petra Smits, lid conditiegym.
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Het ledenblod 'Sprokkels' verschijnt 3 mool per joor en wordt oon olle leden bezorgd (1 per
gezin). Ook de sponsors, onze ereleden en de steunende leden bekomen een exemploor. fn 2008
verscheen de 6' jaargong met de nummers 16, t7 en 18. Tedereen mog hierin zijn mening kwijt,
zolong de geleverde teksten niet rocistisch zijn oÍ tegen de goede zeden indruisen. De redoctie
bestoot uit volgende leden:

Redoctie: Van Dorst Willy - Plompen Erna - Smits Lucy - Swijnen llichoel ( tot april )
Hoofdredoctie: Huygen Iréne

Over het algeme*tt mag worden gezegd dat de ortikels die verschenen zijn in de voorbije
uitgoven zeer goed fe noemen zijn en inspelen op de octuolíteiten von ILOKA. De teksten die

worden binnengebrocht door de leden is nihil. Ook von de redactieleÀen wordt meer tnzet

verwocht. Het levere.n von teksten is bijno eentweernarrszook geworden en de hoofdredoctie is

doorom genoodzaakt om zich er<tra in te spannen om de nodige informotie tijdig te kunnen

aÍleveren. De prijspuzzel verschenen in nr. 18 kende gepÀ succes, slechts I persoon diende eerr

ontwoord in e.nverdiende daarme.r- eenboeke,trbon ter woorde von 10€.

Volgende items en ortikels verschenen in 2008 in het ledenboekje:

Jotnrorí / februori / moart:
fntro - non gym doy - wedsfrijd Longe Mot te Rovels - lesrooster 2OO7/2OOB - kríngkolender

?OO7l2AOg - SinterkloosÍe*l - wafels/truffelslmarsepein - wie doet wot? - chine.* - discipline

en veiligheid - kringwedstrijden - 5t'turnÍeest - ledenchegues - de7 wereldwondere,nl 3" deel -
tussenkomst mutuoliteit / 60* - kinderhoekje - verjoardogskolender - honing,gezonde voeding '
culinoire bladzijde - Volentijnsdog -kleurblodzijde - nieuws uit Colifornio (von onze

correspondent)

April /nreiljunÍ:
fntro - turnfeest(verslag met foto's) - sïeunkasrten met grotis tombola - dorpsdog - tour de

Fronce - sporten in de vakontie - discipline en veiligheid - kringwedstrijden - ledenchegues -
tussenkomst lidgelden mutuoliteit - ditjes eil datjes over poorden - kleurpoginos -
verjoordogskolender - dog uit het leven von een fiets - recept jes von Lucy - nieuws uit Cclifornio
( von onze correspondenï)

Seotember / oktober /november I decemberzr- -

fntro - lesrooster ?OO8/?AO9 - kringkolender 2OO8/?009 - resultoot IKGym oudit - dorpsdog -
wie doet wot? - discipline en veiligheid - ledenche4u* - tussenkomst lidgelden mutuoliteit -
wedstrijd lange mot te We.elde - info kledij ILOK A - waiels/trufÍels/marsepein ' luizen?? Help -
kleurpoginos - kruiswoordroodsel - verjoordogskolender - volleybol/kids doncelconditiegym -
ABC sudoku (príjspuzzel) - smokelijk - nieuws uit Colifornio (von anze corr?.spondent)

Dit ledenboekje wordt volledig gefinancierd door reclcmeodvertenties. Volgende odvertenties verschenen

in de uitgcven von 2O08.

ARGENTA (bonk & verzelerinEen)

Filip d Koren Schillemons ( fijnkost)
M. De Coster( brood & bonket)

Spa Kopellen

Dictus ( zelfklevers enz..)

Disco Bip-Bip
ATB Kopellen

Curieus Kopellen
Zij-kont Kopellen

De Voorzorg ( Soc. mutualiteit)
Rietje(Audi/llli//Eoroge)

S-Sport Kopellen
Copy Service CenÍer
Boektiek
ANLI O Kapellen
?e.etzrs (sonitoir)

Café" Den Bumper"

Van ll/techelen (slogerij)

S-Plus Kapellan

F L. A ngenae (bierhondel)

't Schurken ( restourant)

KBC ( bonk &verzel<erirgen)

ïronsport "Sneyers"

Jon Keteloors ( begrafenissen)

Café" De oude Postorie "

Verzekering De Hert & Quirynen (1x)

M
k
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Het maondelijks uitgegeven informatieblod "Wereldvenster" is een uitgove von de afdeling' Curieus',

woorin de Spo- ofdeling Kopellen en alle onderaÍdelingen hun oankondigingen en activiteiten kunnen

publiceren. Daor dit infoblod aon enkele honderden leden wordt bezorgd, ontvongen ook de leden die
niet lid zijn von ILOKA onze inf ormotie. Doorom is * Wereldvenster" ee.n niet onbelongrijke bron von

informatie voor olle afdelingen. Voor ILOKA verschenen volgende íterns in 2008:

Jonuori: àelukkig Nieuw,laar - ledenblad "Sprokkels" - kringwedsfrijden - non gym day -
allerlei - info

Februori:

Moort:

April:

Mei:

Juni:

Juli:

Augustus:

September:

Oktober:

November:

December:

jorg begonnen:veelgewonnen - allerlei - info

uitslag kringwedsfrijden - 5f furnfeest - allerlei - info

sfeunkaorten nef grotis fombola - I mei viering - allerlei - agendo - info

tombola - dorpsdag - allerlei - info

nededeling lombola - lidgelden - examenkoorts - allerlei - nfo

uitshg tombola - turnseizoen 2OO8 / 2OO9 - hoera! Val<anfie - allerlei - info

IKGyn kwalifeitslabel - 6ymfederatie - allerlei - aandachf - info

sfart nieuw turnseizoen - werking - lidgelden - worlopige krirglcolender' lesroosfer -
allerlei - info

kaderdag dans - kaderweekend gynnastiek - allerlei - agendo - info

wedstrÍjd Longe mat - verkoop wafels e.d. - Sinferklaasfeest - nieuwe kleuferoppas
allerlei - info

wafelverkoop - uitslag wedstrijd ninitrampoline - bezoek gymgala - opgelef
( dafumverandering jaarfeest) - allerlei - info
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kwoliteitslobel

Clubwerking: score = 9O%

1. Strotegische plonníng & morketing monogement

2. Procedures &, interne werking (communicotie)

3. Externecommunicotie
4. Clubsfeer & cultuur (periÍere octiviteiten)
5. Bestuur (monagement) & structuur
6. (humon) resources monogemenf

7. Effectiviteit

Op t? juni werd onze turnkring onderworpen oon een externe oudiï, uitgevoerd door medewerkers von de

VU te Brussel. IKGym is een kwoliteitslobel woorvoor het programma ontwikkeld is door professor Jo Van

Hoecke en dst om de drie joor (*) dient hernieuwd te worden. Dit betekent dot de ganse clubwerking
onder de loep wordt genomen en dat de leiding wordt geëvalueerd en gecontroleerd op hun werkwijze. Op

voorhand dienen ollerlei bewijsstukken voorgelegd, zoals beschreven is in heï 4ó pagino's tellende
hondboek. No het indienen von de nodige bewijsdocumenten (361 stuks) komt een auditeur ter plootse de
bestuursleden en leiding evolueren. Auditeur von dienst was de heer Alain Coussement.

Voor ILOKA was het de vierde mool dot een audit werd aÍgerromen, en eveneens ols de vorige
onderzoeken behoolde ILOKA het IKGym clublobel. ILOKA behoolde eveneens het IKGym* lobel waorbij
het + teken stoot voor een succe.svolle clubwerking woorbij ook olle disciplines die oongeboden worden de

licentie of de kwoliteitsnorm die het onderzoek vooropstelt beholen. De clubscorewerd zelfs met 2,2%
verbeterd ten opzichte von 2005. ILOKA werd hiervoor beloond met een opleidingschequeter waorde von

500€, geschonken door de gymÍederatie.

,,\KGYA,

{r
4u61"61unà

í
'Ír'

ii

\

(*) vonaf 1 januori ?AO9 ffeedt er een nieuw IKGym reglementering in voege. De belongrijkste wijziging is

het verplicht beholen von het lobel voor verenigingsmonogement met een minimolescore, afhonkelijk
van het niveou, binnen een bepoalde termijn.
Tweede belongrijke wijziging in het reglement is het invoegen van een definitíeve lijst. Deze lijst
bevot de clubs die het kwaliteitslobel en/of kwoliteitsnorm al eerder behaolden ( no jonuori 2005)
volgens de eisen van de nieuwe reglementering.

Deze clubs dienen zich niet meer verplícht om de 3 joor te loten doorlichten. De club dient wel

een nieuwe oudit oon te wogen indien zij von niveau stijgt (vb. von C noor B níveou) of indien zij
een voaige score willen verbeteren.

9?%
97%
9?%
80%
87%
93%
80%

/

JA 86%
JA 8?%

JA 77%
JA 73%
JA 69%
JA 76%
JA 70%

Licentíes per discipline:

1. Kwoliteitsnorm voor kleutergym
2. Kwoliteitsnorm voor bosis gemengd

3. Kwoliteitsnorm voor tec?q geme-ngd

4. Kwoliteitsnorm voor dons (moderne trends)
5. Kwoliteitsnorm voor longe mot
ó. Kwoliteitsnorm voor toestelturnen meisjes recreatieÍ
7. Kwoliteitsnorm voor conditiegym volwossenen / oerobics

(Voor meer defoils zie addendum)
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ALLERLET

AANTAL TURNUREN PËR WEEK:

Hier dient een onderscheid gemaokt te worden tussen het eerste en het tweede gedeelte van
het joor 2008, door een kleine oonpossing von de turnlessen in september.

Periode ionuori - juni 2008: (: + 1,30uur t.o.v. zelÍde periode 2OO7)

DAG AFDELING TIJDSDUUR TURNZAAL TOïALE T|JD/DAG

maandag Gym+ 1,30 uur K.A.

2,30 uurConditieevm 1 uur K.A.

dinsdag Kidsdance 1 uur K.A.

5,00 uur

Aerobic l- 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 Kindergvm 1,30 uur K.A.

4,00 uur

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

Conditiesvm L uur K.A.

zaterdag Toestelturnen 1,30 uur K.A. 1,30 uur

weektotaal periode ianuari - iuni 2008 14,30 uur

Periode sePtember - december 2OO8: ( = - 1 uur t.o.v. zelf de periode 2OO7)

DAG AFDELING TIJDSDUUR TURNZAAL TOTALE TIJD/DAG

maandag Gym+ 1,30 uur K.A.

2,30 uurconditiegym l- uur K.A.

dinsdag kidsdance L uur K.A.

5,00 uur

conditieevm 1 uur K.A.

seniorobic 1,30 uur G.S.

volleybal L,30 uur K.A.

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

vrijdag kindergym 1,30 uur K.A.

3,00 uur

Lange mat / trampolíne 1,30 uur K.A.

zaterdag toestelturnen 1,30 uur K.A. 1,30 uur

weektotaal periode september - december 2008 | 13,30 uur

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

,,rp t ;rtf r'ullr0l2

Totool: 28 lesuren per week. ï ' . \,':- t.t-.
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VERZEKER.TNG VERHOOGDE WAARBORGEN:
Tqen betoling von een bijpremie ten bedroge von 5 euro kunnen de leden een polis met
verhoogde woorborgen onderschrijven eÀ deze kan te olle tijden worden gestort. LeÀen die
deze niel onderschrijven blijven verzekerd oon de gewone voorwoorden die verplicht is voor
olle leden.

De verzekeringspolis kon op eenvoudige vroog worden bekomen vio de leiding of bij het
secretorioot. De verzekeringneme? is de Gymnostiekfederotie Vloanderen vzw, voor eigen
rekening van vzw Gymevents. De bemiddeloor is Noord Zuid Verzekeringe-n en de verzekering
geldt voor olle octiviteiten van de Gymnostiekfederatie Vloonderen vziu en hoar clubs, zools

sportmonifestoties, troiningen, vergaderingen en rondoctiviteiten zmls spaghetti ovonden,

mosselfeesten e.d. De poliwoorwoarden bleven in 20OB ongewijzigd.

LEDENBLAD VAN DE FEDERAïIE:
Het ledenblad "Zot von 6YM" verschijnt driemoondelijks en wordt bedeald oan alle leden von

de aongesloten kringen ( t per gezin)-

STATUTEN \ZW ILOKA:
De nieuw oongepaste stotuten werden ingediend begin 2008. Stotuten von ILOKA kunnen

worden ingezie-n op de website: www.just.fgov.be

WEBSITE ILOKA:
On line sinds eind ?OO4. Reclome op deze website kan, no goedkeuring door het dogelijks
bestuur von de vzw ILOKA san de prijs vonof 1@ €, margelarg gewensie reclomeboodschop.

Op dit ogenblik adverteert ARGENTA op de website die tebezoeke-n is op: www.fLOKA.be
De website wordt re4elmatig bijgewerkt door onze webmaster Tréne Huygen.

SPONSORING:
Voor de onkosten bij het drukken von de tombolokaarten konden wij ook in 20OB beroep doen
op de medewerking von ARGENTA. Volgende sponsors plootsen een advertentie in het
progrommoboekje von het joorfeest:

Resfauranf 'f Schuurken
Soc. mufualiteif De Voorzorg
Dictus ( zelfklevers e.d.)
Dexia ( bank)
Bakkerij De Coster
Klankstudio Van Havere
Sporttroíeeen Van Bouwel
Sanitair Peefers
Zrj-kant ofd. Kapellen
ANItllO Kapellen
Copy service center
Slagerij Van llechelen
Transporf Sneyers
BÍsfro "De Oude Pasforie'
5P-a afd. Kapellen

Bloenen Valenfina

Bierhandel Fl. Ongenae

ARGENTA (bank & uerzekeringen)
Schoennokerij Jozef
Fij n kos ts lager 5ch i I lemans

Curieus afd. Kapellen

àarage Rietje
Boektiek
KBC bank
ATB natuurwienden
S-plus afd. Kapellen

Begrafen issen,ï. Ke te laars
Sportwinkel JELO
Café "Den Bumper"
Disco Bip-Bip
S-Sport afd. Kapellen

{ Bloemen Volentina: sponsoring plonten en bloemen benodigd ols decoroonkleding
jaorfeest.

donk oon het gemeentebestuur von Kopellen voor het grotis ter beschikking stellen von

8O stoelen tijdens joorfeest
extro sponsoring tombola: Von Hovere & BRICO

m



IIDGELDEN:
De lidgelden dienen te worden aÍgerekend per schooljaor, d.w.z. von september tot juli.

Aonsluitino in te betalen vonaÍ 2" lid in zelfde qezin

September / oktober 55€ 50€

November / december 47€ 42€

Januari I tebruari 38€ 33€

/lÀoort / opril 30€ 25€

/tÀei / juni 25€ ?É

fndien de polis met verhoogde woorborgen wordt genomen dienen deze lidgelden met 5€
verhoogd fe worden.

Leden die enkeloansluiten bij de volleybolofdeling betolen volgens onderstaand schemo:

Aonsluiting in te betalen

September / oklober / november / december 33€

Jonuori iot en met juni 2É,

Ook hier geldt verhoging met 5€ indien verhoogde uuoorborgen worden genometn.

Leden von de volleybolofdeling mogen niet deelneÍnen con de turnlessqt zonder bijbetoling,
ondersom wel.

Tn deze lidoelde-n ziin inbenrepen:
Lidmoatschop en bondsbijdroge - verzekering - lidkaort met 5A% korting op sommige

bondsactiviteiten - huur von de zalen - maondelijks ledenblod "Wereldvenster"

viermoondelijks ledenblad " Sprokkels" - driemoondelijks ledenblod van de fedeeotie "Zot von

Gym" - les von gediplomeerde lesgevers - turnen in verschillende otdelingen zonder
bijbetoling.

Deze lidgelden kunnen eveneens worden betoold met de ,door de gemee.nte uitgereikte,
Jocobus chegues oÍ de ledenchegues von ILOKA. Onze Ieden kunne-n de lede-nche.ques

verdienen bij een e-xtra insponning zools bijvoorbe.eld de verkoop von staunkaarten, wofels
e-n2.. Betaling meï sodexho cheques werdaÍgeschoft, w?.gerÉgeenbelangstelling.
Zij kunnen worden uitgereikt voor volgendetnzet:

Aonbreng sponsor in ledenblad: 1O% uan de waorde van heï reclameblok
Verkoop wn meer don 5 eenheden btj wafelverkoop: 5 %van hef verkochfe bedrag
Verkoop van minimum 10 sfeunkaorTsn: 1O %von de waarde van de v*kochte l<oarten.

Deze che.ques kunnen niet worden ingewisseld
voor geld, blijven l joor geldig en kunnen enkel

worden besteed bij de oonkoop von kringkledij,
betol ing nevenoctiví t eit en en de lidgelden.
Tn geen gevol kunnen zij diena ols enig onder
betoolmiddel (bv. ofrekenen steunkaorten)

Deze ledenchegues ztjn niet van ïoepassing voor
bestuursleden en effecfieve leiding.
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IKEym:
TLOKA behaolde in juni 2008 voor de derde mcol het " IKGym' kwaliteiïslobel.

HUUR ACCOftlÍulODATIE:
Voor de turnzaol in het Koninklijk Atheneum werde-n vanaf september 2O08, no l joor uitstel
te hebben gekregen, de huurgelden verhoogd met 5€ per uur. Donk zij een gunsftarieÍ,
toegestoon door de directie von de school, diende ILOKA slechts 2,5 €, per uur mexlr te
betolen. Volgens de directie... ' otn de he*hte bond die ILOKA e-n de school hebben te
behouden'

PERs:
- Info von ILOKA verscheen als eerste sportvereniging von Kopellen op de blog von " Het

Aonkondigingsblod".
- Donk zij de medewerking von een fre*lance reporter von de Gazet van Antwerpen

verschijnt er re-gelmatig ee.n foto von ILOKA in de rubriek'Goed nieuws kront'.

E}.IQUETE SPROKKEIS:
Er werd ee.n bevraging gehouden onder de leÀen woarin de redactíe peilde noar welke artikels
en rubrieke.n de leden wensten gepubliceerd te zien in het ledenblad. Er we*den 129

formulieren verdeeld, woorvon er slechts 7 (l) tenry we-rde.n ingeleverd. Hierdoor werd
besloten om deze erquàte nietig te verkloren.

VERHUIS:
ILOKA zol in de loop von het joor 2OO9 een tijdelijk onderdok toe4ewezen krijgen rnar
oonleiding von de renovatie von de sporthol. Duur von dezz we*ken worden geschot vonof opril
tot september. Omdot onze aÍdeling seniorobics hier gehuisvest is werd door ILOKA
gevraagd om tijdelijk te mogerl worden ondergebracht in het Brrrye.ske. Het betreft hier
maximum een t? ïol (oudere) personen die graag in het centrum willen gehuisvest blijven.
Onze vraag werd niet weerhouden en ter compensotie we.rd de zolde.r von het cultureel
centrum voorgesteld. Omdst het hier slechts tijdelijk I lesuur per wenk betreÍt heeft
ILOKA dit voorste! oongenomen.

SIJBSTDIEAANKOOP AIR.FLOOR :

Vio gemeentelijke subsidie wordt oon sportverenigirEen de kons gebode-n om dure
sportmoteriolen te kunnen oonkopen via een uitgewerkt subsidiereglement. ÍLOKA besliste in

december 20OB om een aonvraog te doen voor het oonkopen von een oir-floor (prijs: */- 4.5AO
€). Dossier zalbe4inÀO09 worde.n ingediend.

RICHTIJJNEN / CRTTERTA:

fn de loop van 2008 werdenvolgende itams somengesteld:
A Richtlijnen leiding I
E Criteria ereleden I Voo, details zie addendum
E Protocollaire richtlijnen 

_J

_#*_

6oED OId T{ETEN:
tb Anze leden von de conditiegym afdeling konden hun lessen in juli en ougustus (grote

vokontie\ verder zetten in de furnzsol von turnkring 'Vronk & Vrij' te Haevenen.
{t Op dinsdagnamiddogen r,verd ook in 2OOB geftetst door de leden von TLQKA. Deze

fietsuitstopjes zijn ev?neens toegonkelijk voor ondere onderafdelingen van de Sp-o

Kopellen.

t Een mini-onderneming van ee,n Kapelse school boatte een verkoopsstond uit tijdens het
jaorfeest von fLOKA.



PANATHLON CHARTER

In december ondertekende turnkring ILOKA de ' Panothlon verkloring' die heldere
gedragsre.gels vost leEgen bij het nostreven van de positieve wsorden in de jeugdsport. Tol

von sportvereniginge-n, sportÍeÀeroties en bedrijven gingen ons voor e.n de lijst wordt
olsmoor uitgebreider. Door ondertekening :

- Stre.ef je de positieve woorden in de jeugdsport nd, en dit doe je octiever, met
volgehouden insponning en met e*n goede plonning.

- Zet je insponningen voort om olle vormen von discriminatie uit de jeugdsport te
bannen.

- Erken en asnvcordt je het feit dot sport ook neEatieve eÍfecten kan veroorzoken en

dot et preventieve eÀ gezonde maatre4elar nodig zijn om kínderen te
beschermen.

- Verwelkom je de steun von sponsors en media, moor geloof je dot die steun in
overe.enstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen von de jeugdsport.

Tnbe4repe.n in deze Ponothlon verkloring zijn de rechten van het kind in de sport. Formeel

onderschrijf je dus ook het "Ponothlon Charter ove;. de rechten von het kind in de sport",
hetgeu betekent dot olla kinderen het recht hebben om:

- Sport tebeaeÍenen
- Zich te vermaken ente spelen

- In e*ngezonde omgeving televen
- Woordig behondald te worden
- Getraind enbegeleid ïe worden door competente mensen

- Deel te nemen oon troining die aangepost is oan hun leeftijd, individueel ritme en

mogelijkheden
- Zich te mete.n met kinderen von hetzelíde niveau in e*.n oongepaste competitie
- In veilige omstandigheden oon sport te doen

- Te rusten
- De kans te krijgen om kompioen te worden, of het niet te worden.

Dit olles kon slechts worden
sportagentschoppen, bedrijven
sportwetenschoppers, sportmonogers,

bereikt wonneer re-geringen, sportfederoties,
voor sportortikelen, medio, zakenwereld,
troiners, ouders en kinderen zelÍ deze verklaring

onderschrijven.
ILOKA heeit olvost zijn steentje bijgedrogen en zol dit chorter don ook op de best
mogelijke monier opvolgen.

Wil je hier meer over weten, de kleine leitertjes lezett, dan kon dit oP

www.sportop j ongerenmoat. be ::.r: 
.
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EPILOOG

Het is evident dot er bij het pre-senteren van een joarverslog teruggeblikt wordt op het voorbije
werkingsjaar, inclusief de negotieve en posítieve kanten die hiermee gepaord gaon.

Wat vertelt ons 2008 ?

Ik persoonlijk denk niet dat er echt diepe negatieve punten te melden zijn gedurende het voorbije
joor. Als er zoiets bestoat tussen negatief en posítief, dan zijn er wel enkele zoken te vermelden.
Allereerst wos er bíj de oonvong von het nieuwe turnseizoen ( de verwochtte) een verhoging von de

huur met 5 € per uur!! Verhoging te wijten oon de " steeds hogere energiekost, die de directie dient
door te rekenen oon hoor gebruikers". Moor, " door degoede somenwerking en verstondhouding met

turnkring fLOKA" wordt voot onze vereniging de verhoging beperkt tot ?,5 € per uur. ïoch leuk

meegenomen. Als tweede punt durf ik te vermelden dot het ledenoantol niet gestegq is, moar de

daling bleef beperkt. Is de steeds duurder wordende levensstondoord hier de oorzook van? Zít onze

jeugd liever voor TV? Wie zol het zeggen?

Als positief lichtpunt mog ik vertellen dot ILOKA er nog steeds stoot, en dit reeds meer don 50 joar I

Tn een gemeente woor ongeveer 48 sportverenigingen ac'tieÍ zijn waoronder 6 turnkringen, is dit
zeker een goed resultoat. Onze deelnome oon wedstrijden wos niet optimool te noemen, moor de

resultoten die werden behaold zijn zeker niet slecht.
Het belangrijkste in onzevereniging is nog steeds het Íeit dot ILOKA zích profileert ols recrqtieve
gymclub, wot niet betekent dat wedstrijden minder belangrijk zijn, moor ols onze gymnosten op

recre.atieÍ niveau goed meedrooien don dienen wij al long tevreden te zijn. Of om het met een zin uit
de Panothlon verklaring te citeren:' een kind heeÍt het recht om kampioen te worden, maor ook om

het niet te worden'.

Mijn dank ook oon de lesgevers die nog steeds volledig vrijwillig en dus onbezoldigd hun werk doen.

Goed nieuws in de vorm von 4 mini - ospirontjes die reeds op zeer jonge leeftijd de leiding een (klein)

hondje komen helpen. Worden zi j onze lesgevers ín de toekomst?

Ook op socioal vlok speelt ILOKA een rol. Wij bieden gymlessen aon die toegonkelijk zijn voor olle

logen von de bevolking, betoolboor voor iederee.n en wcorbij men zelfs kan genieten von gespreide

betaling indien gewenst. Om de sport even te loten rusten zijn er verschillendenevenactiviteiten.

Vooruitblikken in de toekomst kon enkel via een glazen bol. Vermits ik doar niet over beschik kon ik
enkel gissen wot er te gebeuren stoot. Wot ik wel op korte termijn zou willen zien is verjonging von

het bestuurscorps, moor wel onder de voorwoorde dot deze dezelfde inzet oan de dag leggen ols de
"onciens" die nu de boel drooiende houden. Hetzelfde is von toepossing voor bijkomende nieuwe

leiding. Misschien moeten we hier toch moor eens werk von moken, ol zol het niet gemokkelijk zijn.

Afsluiten doe ik graag met mijn donk over te brerge.n al iedereen die zi jn of hoar medewerking heeft
verleend oon ILOKA, van losse, occasionele medewerker tot onze vaste kern van medewerkers.
Tedereen echt von horte bedonkt, zonder jullie stoon wenergensl

Willy Von Dorst
Voorzitier / secretaris turnkring ILOKA
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