
CIKO'66 is de enige atletiekvereniging van Arnhem. Je vindt
hier liefhebbers van hardlopen, werpen, springen,  de korte
sprint  en trailrunning. Van wedstrijdsporter tot recreant,
iedereen vanaf 6 jaar is bij ons van harte welkom om samen
te genieten van de mooie hardloop- en atletieksport!

BEN JIJ ONZE
NIEUWE
VOORZITTER?

ZICHTBAAR VERBINDER LEIDER RICHTING GEVEN

Gezicht van de club,
naar binnen en
buiten 

Baanatleten,
hardlopers, actieve
vrijwilligers en
donateurs

Vergaderingen en
gesprekken 
Dagelijks bestuur 

Coördineren
Stimuleren
Zorgen voor stabiliteit

Ciko'66 is een warme vereniging met een Arnhems karakter.
Gezelligheid staat voorop: op de trainingen speelt het sociale
aspect een grotere rol dan prestatieontwikkeling. Cikoërs doen
echt samen een individuele sport. Ik ben trots op het grote
Cikohart van vele actieve leden en de bereidheid om samen de
schouders eronder te zetten. Al hoort daar her en der ook
zeker wat Arnhems gemopper bij

HET GROTE PLAATJE ZIEN IN
EEN SPORT DIE BESTAAT UIT
MEERDERE SPORTEN

MEER OVER
CIKO'66 LEZEN? 

ERVARING VAN DE VOORZITTER VAN NU

www.ciko66.nl

@ciko_66

@ciko66

info@ciko66.nl

STRUCTUUR IN DE
CLUB & EEN STERK
EXTERN NETWERK 
De leden en het bestuur weten elkaar goed
te vinden. Daar is veel tijd en energie in
gestopt, want zonder leden geen vereniging.
Gelukkig weten ook vele  belangrijke
(sport)partners in Arnhem weer dat we
bestaan, werken we veel samen en staan we
bekend als een betrokken vereniging.

Helder, eerlijk, reëel en open. Een visie die past bij ons als
persoon en dé reden dat wij voorzitter van Ciko'66 zijn
geworden: het bestaan en laten bloeien van de club
vanuit vertrouwen! Neem snel contact met ons op voor een
kop koffie of thee en vergader een keer mee. Je proeft de
sfeer van het besturen van deze mooie club meteen.

De afgelopen drie jaar is Ciko'66
bestuurd vanuit de "HERO" visie

De secretaris is de schrijver van het bestuur. Vind jij het leuk
om stukken te schrijven,  vergaderingen te notuleren,
verslagen te maken  en in- en  uitgaande post te ordenen?
Laat van je horen, want Anita neemt in april afscheid!

SECRETARIS
 

Daar waar de penningmeester zorgt dat het bestuur
beslissingen maakt die passen bij de  clubcijfers, kijkt de
kascommissie namens de leden mee naar de het werk van
de penningmeester. In 2022 hebben we nog één lid nodig.

LID KASCOMMISSIE 

Geen vereiste voor het voorbestaan van de club, maar voor
een sport met zoveel sporten in één wel nodig voor een
goed verenigingsbestuur. Voor het een gedeelte van
het dagelijks bestuur is kennis van de sport nodig!

ALGEMEEN LID
(hardlopen én baanatletiek)

De penningmeester beheert het geld van de vereniging.
Pauline laat je het komende jaar graag zien hoe zij de kas en
rekeningen bijhoudt en het financieel  jaarverslag en
de begroting opstelt.

PENNINGMEESTER


