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Digitaal

Aanwezig: Erik Delpeut, Leo Siers, Antoinette Derksen, Carlijn van Dehn, Ezra Hendriks, Henk
Brouwer, Frans Joris,Lotte Visschers, Eric Delpeut.
Judith Bosker (voorzitter), Wouter Brus (voorzitter), Pauline Dijkstra (Penningmeester), Karin
Nienhuis, Anita Lubberdink (secretaris/notulist).

Afmelding: Richard Zeevat

Opening voorzitter
Fijn dat jullie deelnemen aan deze online Algemene Ledenvergadering, hopelijk is de eerstvolgende
ALV in de kantine.

Mededelingen
● Vrijwilliger van het jaar 2020, Martijn Talens, de vaste spil van de jeugdcommissie en de

wedstrijdcommissie. Op een mooie door de weekse dag heeft Pauline namens het bestuur
Martijn verrast met deze geweldige prijs.

● Het succes van de digitale nieuwsbrief. Wat een geweldig initiatief. De nieuwsbrief staat bol
van geweldige Ciko verhalen.

● Trainingen van looptrainers kunnen doorgaan volgens de richtlijnen. Op de baan kan getraind
worden. Om iedereen de ruimte te geven zal het bestuur in overleg met de baan gebruikers
trainingstijden afstemmen en daarna doorgeven aan het Sportbedrijf.

Ciko is jullie vereniging
Heel veel leden of ouders van de leden zijn actief en daar zijn wij als bestuur trots op. Alleen het is
niet genoeg. Om van Ciko een bruisende vereniging te maken hebben we meer handen nodig. Om de
ouders van deze nieuwe leden en de huidige leden meer in te zetten bij vrijwilligerstaken gaan wij
binnen Ciko rond eind mei starten met de vrijwilligers app Taaki.
“ Taakie” is de digitale assistent vrijwilligerszaken met een uitgebreide data, die het werven van
vrijwilligers leuker en makkelijker maakt. Taakie wilt leden alleen taken aanbieden die goed passen bij
hun interesses. Door een vrijwilligersprofiel op te bouwen leert Ciko de leden/vrijwilliger steeds beter
kennen. De basis van het profiel is de Taakie vrijwilligerstest. Met de een vragenlijst van 10 vragen
achterhaalt Taakie op een leuke manier welke vrijwilligerstaken waarschijnlijk goed bij een lid van
onze vereniging past”. Zodra de app in de lucht kan ontvangen alle leden hierover bericht.

Als alles weer kan…. wat doen we dan het eerst!
De voorzitter geeft aan dat het bestuur het belangrijk vind om samen met de leden in gesprek te
blijven waar Ciko voor staat. Hoe het wij gevoel beter vorm krijgt en vast kunnen houden. Zodra het
kan zal het bestuur in gesprek gaan met diverse leden, trainers over wat zij belangrijk vinden voor
Ciko 66 voor het vormen van de visie. Ambities bijstellen kan ervoor zorgen dat je gerichter de
plannen voor de komende jaren kunt uitwerken.

Enkele aanwezige leden geven al aan wat er volgens hen als eerste kan plaatsvinden:

https://taakie.nl/


1. Welkom voor iedereen! Elkaar ontmoeten in de kantine en op het terras
2. kantine opfrissen en meer gebruiken als clubhuis van alle trainingsgroepen
3. Nieuw aanwas vrijwilligers bardiensten
4. Feest, de loopgroep van Henk gaat dit organiseren
5. Benoemen van ambassadeurs bij de pupillen en junioren groepen. De taak van de

ambassadeurs is om de trainer te ontlasten en ouders te betrekken rondom werkzaamheden
bij trainingen en wedstrijden.

6. Clinic organiseren voor alle leden

Daarna volgt er een prettige discussie over hoe kan Ciko 66 haar leden verbinden. Leden kiezen
bewust voor een vereniging. Goede trainers trekt leden. Goede tevreden sfeer bij de vereniging zorgt
ervoor dat leden blijven. Zichtbaar zijn en met elkaar in gesprek blijven is belangrijk. Dit is niet alleen
een taak van het bestuur maar juist van alle leden. samen zijn wij de vereniging.

Wat heeft deze tijd ons geleerd!
Blijven communiceren is belangrijk. Bestuur heeft veel aandacht besteed om als eerste met de
trainers te communiceren over besluiten t.a.v  Covid-19 naast de berichten via de mail, website en
facebook aan de leden. De leden blijven Ciko 66 trouw. Er is geen sterkere daling van leden te zien
als voorgaande jaren. Het bestuur heeft geprobeerd om zoveel zichtbaar en aanspreekbaar te zijn
voor haar leden. Het blijft moeilijk om de juiste beslissing te nemen wat kan wel en niet in deze
bijzondere tijd mogelijk is.

Concept notulen 27 november 2020
Geen op of aanmerkingen
De notulen zijn bij deze goedgekeurd

Financieel jaarverslag en decharge 2020
Ciko 66 staat er financieel goed voor. Covid heeft Ciko zeker geraakt waardoor wij inkomsten uit
wedstrijden, evenementen en bar zijn misgelopen. Daartegenover staat dat;
* Weinig leden hun lidmaatschap hebben opgezegd.
* Alle extra noodfondsen aangevraagd en ontvangen van het Rijk of de gemeente.
* Vermindering in baanhuur
* Minder trainingskosten ( hadden wij liever anders gezien)
* Subsidie 2020 worden doorgeschoven naar 2021. Het gaat hier om Rondje Nederland en G-atletiek.

De 2 grote uitgaven voor vernieuwde dakbedekking krachthonk en de digitale sleutels waren gepland
voor 2020 en konden uitgevoerd worden.  Aanwezigen geven aan dat het beleid achter de
jaarrekening belangrijker is cijfers. Goed om te horen dat het Ciko 66 goed gaat en vooruit kijkt.

Kascontrole
Leo en Antoinette hebben zorgvuldig de jaarrekening doorgenomen en geven hun decharge. Bedankt
De nieuwe kascommissie jaarrekening 2021 zal door Antoinette en Frans joris worden gecontroleerd.

Herbenoeming Bestuursleden
De aanwezigen stemmen in met de herbenoeming van Anita en karin tot mei 2022.

Mei 2021
Anita Lubberdink


