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INLEIDING
Omvang: 12 dozen, 65 beschrijvingen

Geschiedenis van de archiefvormer
Op 17 december 1957 werd onder het toenmalige BSP-bestuur beslist om in Kapellen een
socialistische turnkring op te richten, Lenig en Vrij. Op het kerstfeest van BSP-afdeling
werden de inschrijvingen geopend, wat een dertigtal leden opleverde. Dat aantal steeg
gedurende de volgende maanden snel tot een honderdtal en er werd een propagandaturnfeest
georganiseerd, ondersteund door zustervereniging STOS uit Schoten. Midden april kreeg de
turnkring het bericht van de AST dat de gekozen naam niet kon; er bestond immers al een
Lenig en Vrij in Rumst. Uiteindelijk koos de vereniging voor de afkorting ILOKA: Instituut
voor Lichamelijke Opvoeding Kapellen.
De vliegende start van de turnkring zette zich het daaropvolgende jaar door met de oprichting
van een aparte afdeling voor huismoeders en een trommelkorps. De kring ontwikkelde zich
verder met veel succes en nam deel aan de jaarlijkse gouw-, bonds- en jaarfeesten en
uitstappen en optochten, zowel binnen als buiten de gemeente. Ze organiseerde ook zelf een
aantal van de jaarlijkse manifestaties, zoals de gouwfeesten voor jongeren in 1972 en 1977 in
Kapellen.
Eind jaren 1970 ging het steil bergaf met de turnkring wegens interne conflicten. Van bijna
200 leden bleven er slechts een 35-tal over. Die kleine kern werkte echter koppig verder, wat
resulteerde in een geleidelijke heropleving vanaf begin jaren 1980.
Juist tijdens die zware periode ontstonden er een aantal nieuwe initiatieven. Binnen de
turnkring zelf kwam er in 1977 een aparte kleuterafdeling, terwijl er daarnaast een zwemclub
en een volksdansgroep in de steigers gezet werden.
Bij de zwemclub, met dezelfde voorzitter als de turnclub, vonden aanvankelijk slechts één
keer per maand zwemstonden plaats wegens de grote verplaatsingskosten. Naar aanleiding
van de opening van het gloednieuwe gemeentelijk zwembad eind 1979 ging de club apart
functioneren, maar toch nog steeds als onderdeel van de turnclub, en sloot ze aan bij de
ArbeidersWaterSportbond van België. Vanaf 1 januari 1982 werden turnkring en zwemclub
uiteindelijk definitief gesplitst met een apart bestuur, maar de zwemclub bleef nog wel actief
onder de SP-afdeling Kapellen. In 1988 besloot ze uiteindelijk een eigen neutrale vzw op te
richten. Ze liet het socialistisch gedachtegoed varen en sloot aan bij de Vlaamse Zwemliga:
ZiK (Zwemclub Iloka Kapellen) was geboren.
De volksdansgroep ging van start in 1980. Al in 1985 scheurde die zich af van de turnclub,
omdat ook hier een groot deel van de leden niet meer onder socialistische vlag wilden
demonstreren en een neutrale koers wilden varen. Al enkele jaren later hield de groep het
echter voor bekeken.
Niet enkel de zwemclub en volksdansgroep wilden, eigen aan de tijdsgeest en de ontzuiling
van de samenleving, hun eigen onafhankelijke weg gaan. Midden jaren 1980 wilde ook het
turnkringbestuur zelf zijn eigen financiën beheren, zonder afhankelijk te moeten zijn van de
goodwill van de SP. Ondanks de onvermijdelijke conflicten die dat teweegbracht, haalde het
bestuur zijn slag thuis. Die evolutie zette zich door en in 1991 werd ILOKA een autonome
vzw.
In 1999 behaalde ILOKA het kwaliteitslabel ‘IK-Gym’, wat borg staat voor een
kwaliteitsaanbod en een doelgericht management. De kring bleef aangesloten bij de ASG
(federatie voor algemene en sportieve gymnastiek) tot 1 januari 2003, toen die fusioneerde
met VTL tot Gymfederatie Vlaanderen.

Zowel de turnclub (www.iloka.be) als de zwemclub (www.brabozik.be) zijn tot op de dag van
vandaag springlevend.

Selectie en vernietiging
Uitgelicht
Statuten, huishoudelijk reglement, algemeen technisch reglement, technisch reglement
zwemmen, technisch reglement waterpolo van AWS, uitgave januari en latere bijgewerkte
teksten tot 1986 + enkele losse documenten AWS
Verwijderd
bankrekeninguittreksels (1986-2004)
kasstukken; bewijsstukken bij de financiële verslagen
Vernietigd (schimmel)
Stukken inzake de gebruiksovereenkomst met het Koninklijk Atheneum van Kapellen van de
turnzaal voor de turnlessen. 1980, 1983-1984, 1 omslag
Te vernietigen (later)
Kasstukken 2001-2006, 1 archiefdoos

Voorwaarden voor raadpleging
Het archief is raadpleegbaar mits toestemming van de dienstdoende archivaris.

INVENTARIS
Socialistische Turnkring LENIG & VRIJ
I. Algemeen
1.

Kladversies van de verslagen van en aantekeningen bij de vergaderingen.
1958
1 omslag

2.

Ingekomen en uitgaande stukken.
1958

1 omslag

II. Organisatie
A. Bestuur
3.

Kladversie van de ontslagbrief van Theo Calliauw als voorzitter.
[1958]
1 stuk
B. Leden

4.

5.

Ledenlijsten.
[1958]

3 stukken

Inschrijvingsformulier (blanco).
[1958]

1 stuk

C. Verwerving van bezittingen
6.

Stukken inzake de aankoop van sportkledij/ uniformen.
1958
1 omslag

III. Activiteiten
7.

Stukken betreffende het propagandafeest – uitgevoerd door STOSchoten – naar
aanleiding van de oprichting van de turnkring.
1958
1 omslag

8.

Nota’s inzake het verloop en de organisatie van de activiteiten van de net opgestarte
kring.
1958
3 stukken

9.

Brevetten, in te vullen door de jury-Kapellen (blanco).
ca. 1958
6 stukken

10.

Documentatie.
1958

1 omslag

Socialistische Turnkring ILOKA
(Instituut voor Lichamelijke Opvoeding Kapellen)
I. Algemeen
11-12. Jaarverslagen.
1972-1975, 1977-1988, 1990-1991
11.
1972-1975, 1977-1979

2 omslagen

(bevat ook jaarverslagen van de zwemclub)

12.

1980-1988, 1990-1991

13.

Financiële jaarverslagen.
1988, 1990-1991

3 stukken

Verslagen van de Algemene Vergadering.
1990-1991

2 stukken

14.

15-18.
REK
15.
16.
17.
18.

Verslagboeken van de vergaderingen.
1968-1995
1968-1973
1973-1980
1980-1984
1984-1995

19.

Nota met historiek van ILOKA, met geleidebriefje van Smets Robert aan Van Dorst
Willy.
1996
1 stuk

4 delen

II. Organisatie
A. Leden
20.

21.

Ledenlijst (van de te Kapellen wonende leden).
[1979]

1 stuk

Stukken inzake de aangifte van sportongevallen bij Gymsports-Hulp, Turnershulpkas
STB en Mutualiteiten, met bijlagen.
1981-1992
1 omslag
B. Verwerving en beheer van bezittingen/accommodatie

22.

Inventaris van het materiaal, met facturen in bijlage.
1988
1 stuk

23.

Stukken inzake het aanvragen voor gebruik van lokalen en zalen.
1980, 1983, 1985-1992 en z.d.
1 omslag
C. Financiën (subsidies)

24.

Ingekomen omzendbrieven van AST inzake de jaarlijkse bijdrage- en
statistiekformulieren, met ingevulde formulieren.
1980, 1982-1984, 1986-1992
1 omslag

25.

Stukken inzake het aanvragen/verkrijgen van subsidies bij de gemeente Kapellen.
1988-1991
1 omslag

26.

Stukken inzake het aanvragen/verkrijgen van subsidies bij de provincie Antwerpen.
1979, 1981-1992
1 omslag

27.

Briefwisseling ter verkrijging van een betoelaging uit het Jeugdfonds voor het seizoen
1981-1982.
1982
1 omslag

III. Activiteiten
28-30. Stukken inzake de werking en activiteiten ILOKA, vnl. ingekomen en uitgaande
stukken.
1972-1980
3 pakken
28.
1972-1976
29.
1977-1978
30.
1979-1980
31-42. Stukken inzake de werking en activiteiten ILOKA, vnl. ingekomen en uitgaande
stukken.
Seizoen 1980-1981 – seizoen 1991-1992
12 pakken
31.
Seizoen 1980-1981
32
Seizoen 1981-1982
33.
Seizoen 1982-1983
34.
Seizoen 1983-1984
35.
Seizoen 1984-1985
36.
Seizoen 1985-1986
37.
Seizoen 1986-1987
38.
Seizoen 1987-1988
39.
Seizoen 1988-1989
40.
Seizoen 1989-1990
41.
Seizoen 1990-1991
42.
Seizoen 1991-1992
43.

Stukken inzake de werking en activiteiten ILOKA, vnl. uitgaande omzendbrieven.
1995, 1997, 1999, z.d.
1 omslag

44.

Infobrochures, uitgegeven bij de start van het nieuwe turnseizoen.
1986-1991, 1995, 1998, 2004, 2006
1 omslag
Lokale turnwedstrijden en feesten

45.

Programma’s van de (15e tot 22e) jaarfeesten.
1973-1980

1 omslag

46.

Programmabrochures van de jaarfeesten/het jaarlijkse turnfeest.
1992-1996, 1998, 2000-2006, 2008-2011
1 pak

47-49. Dossiers inzake de organisatie van het jaarfeest.
1990-1992
47.
1990
48.
1991
49.
1992
50.

3 omslagen

Verslagen van de vergaderingen en 2 werkboeken ter voorbereiding van het 40-jarige
bestaan (jaarfeest) in 1997.
1994-1997
1 omslag

51-53. Dossiers inzake de deelname aan de Kapelse Dorpsdag.
1990-1992
3 omslagen
51.
1990
52.
1991
53.
1992
Gewestelijke, Gouw- en Bondsfeesten
54.

Dossier inzake de organisatie van het Gewestelijk Turngala Polder & Hei op 14
november 1987 te Kapellen.
1987
1 omslag

55-56. Dossiers inzake de organisatie van de turnwedstrijd beker Jos Melis, georganiseerd
door AST, Gewest Polder & Hei en ILOKA te Kapellen.
1989, 1991
2 omslagen
55.
1989
56.
1991
57.

Dossier inzake de organisatie van Turngala Jos Melis, georganiseerd door AST,
Gewest Polder & Hei en ILOKA op 20 oktober 1990 te Kapellen.
1990
1 omslag

58.

Dossier inzake de deelname aan de Gouwfeesten te Willebroek.
1991
1 omslag

59.

Dossier inzake de deelname aan de Gouwfeesten te Turnhout.
1992
1 omslag

60.

Dossier inzake de deelname aan het Bondsfeest/de Arbeidersolympiade van 7 tot 15
mei 1988.
1988
1 omslag

Zwemclub ILOKA
61.
Verslagboek van de bestuursvergaderingen.
REK 1980-1984
62.

63.

1 deel

Ingekomen stukken.
1983-1988

1 pak

Uitgaande stukken.
1985-1988

1 pak

64.

Stukken inzake de werking en activiteiten, vnl. ingekomen en uitgaande stukken.
1986-1991
1 pak

65.

Lidkaart (blanco).
z.d.

1 stuk

