Jaarverslag 2012

Scootmobielvereniging
De Deventer Stokvisrijders

Bestuurszaken
In het verslagjaar werd het bestuur uitgebreid met twee leden. Daarmee werd de
vraag om versterking grotendeels ingevuld. Het wachten is nog op een
scootrmobielrijder voor de laatste vacature.
Het bestuur vergaderde 11 maal en daarnaast werd in maart de Algemene
Ledenvergadering gehouden. De organisatie van soos- en bingo activiteiten kreeg
regelmatig aandacht. Tevens stonden de gang van zaken rond de tochten, het
uitstapje, de vrijwilligersactiviteiten, PR en perscontacten op de agenda.
In een aparte Werkgroep met vertegenwoordigers van diverse organisaties werden
de Scootmobiel Oefendagen georganiseerd. Veel aandacht werd tenslotte besteed
aan het zoeken naar sponsoren, met een zeer positief resultaat (zie elders in dit
verslag).
In de vereniging wordt lief en leed gedeeld. Vreugde om nieuwe leden en
vrijwilligers werd afgewisseld met verdriet bij het afscheid van twee leden.
Zij zullen erg worden gemist.
Het bestuur:
Wilma Kok (voorzitter), Helmi Lever (vice-voorzitter),
Wilma Binnendijk (secretaris), Anton Slag (penningmeester),
Theo Kogelman (lid) en Duco Saadhoff (lid).

Activiteiten
Activiteiten en ontmoeting vormen de kern van de Stokvisrijders:
- Iedere maandag werd een soosmiddag gehouden in Woonzorgcentrum Corel.
- In de periode april – oktober zijn er zeven tochten gereden. Er was veel
moeite gedaan om er steeds een leuke rit van te maken. Twee daarvan
waren extra bijzonder: in juni werd de MCDrive van McDonalds bezocht en in
augustus werd na een prachtige tocht gezamenlijk gegeten op het erf van de
fam. Kolkman.
- Het jaarlijkse uitstapje ging ditmaal naar Dierenpark Emmen. Het vertrek
leverde spanning op of alle scoots in de vrachtwagen pasten. De afmeting
van een aantal scootmobielen is inmiddels groter dan voorheen, dus voor
een volgende keer wordt om meer laadruimte gevraagd.
Bij terugkeer in de Venen stond een heerlijk buffet te wachten. De tocht
werd mede mogelijk gemaakt door een forse bijdrage van de
Bingocommissie, die daarvoor met een attentie werd bedankt.
- Er werden 10 bingomiddagen georganiseerd.
- Andere bijzondere activiteiten waren: een etentje met leden, vrijwilligers
en partners in ’t Etmaal en een bezoek aan het bedrijf Life & Mobility in
Doetinchem.

Vrijwilligers
Dankzij 15 vrijwilligers kan de Scootmobielvereniging lekker rijden:
Zij zorgen voor de organisatie en begeleiding van de tochten, organiseren de soosen bingoactiviteiten, doen bestuurswerk of hebben aandacht voor het lief en leed.
De Verkeersregelaars namen deel aan de (verplichte) jaarlijkse cursus. Zij
begeleiden de tochten van de vereniging en daarnaast staan zij hun mannetje
tijdens de Nationale Scootmobieldag die door St. Fooruit wordt georganiseerd.
Zij werden genomineerd voor de Deventer vrijwilligersprijs in de categorie sport.

PR activiteiten
De Vereniging probeert zoveel mogelijk informatie te geven aan leden, scootmobiel
gebruikers en andere belangstellenden. Hiervoor worden in de eerste plaats de
website en de nieuwsbrief gebruikt. In het verslagjaar werd een start gemaakt met
de uitbreiding van de nieuwsbrief, zodat hierin meer aandacht besteed kan worden
aan interessante onderwerpen voor de scootrijders.
Er zijn afspraken over het aanleveren van kopij voor De Horizon, het Afdelingsblad
van Het Rode Kruis. Waar mogelijk werd de pers ingeschakeld.
Vooral de tocht door de Mc.Drive en de ondertekening van het sponsorcontract met
C1000 Hans Kok leverde positieve artikelen op en veel reacties uit heel Deventer.
Tot slot wordt ook regelmatig melding gemaakt in diverse bladen van de
bingoactiviteiten en de oefendagen voor de scootmobiel gebruikers in Deventer.

Opening Scootmobiel seizoen en oefendagen
In mei werd in een nieuwe opzet vorm gegeven aan de opening van het
Scootmobiel seizoen. Ditmaal werden het rijden op de oefenbaan, het symposium
van St. Fooruit voor de scootmobielbezitters en een informatiemarkt
gecombineerd. Het enthousiasme en alle berichtgeving rond deze activiteit
leverden niet het gewenste resultaat op. Er kwamen erg weinig bezoekers en de
deelnemende organisaties vragen zich serieus af of deze vorm nog wel in de huidige
tijd past.
De oefendagen in mei en september werden goed bezocht. Voor een aantal mensen
bleek de combinatie theorie en praktijk binnen één dagdeel een goede keus.
De gezamenlijke organisatie door Veilig Verkeer Nederland,St. Fooruit, Humanitas,
Gemeente, ANBO en onze vereniging verloopt bijzonder positief.
Voor het komend jaar zal ook een oefendag in P.W.Janssen worden georganiseerd
zodat de scootrijders uit Colmschate minder ver hoeven te rijden naar de
cursuslocatie.

Financiën
Het overzicht van de financiën werd door de penningmeester besproken tijdens de
Algemene Ledenvergadering.
Besloten werd om de contributie voor 2012 opnieuw niet te verhogen. Hierdoor
blijft het lidmaatschap voor alle scootmobiel bezitters betaalbaar.
Voor sommige activiteiten worden een extra (kleine) bijdrage gevraagd.
Door goed en zuinig beheer van onze middelen, kan de Vereniging goed rijden.
Een belangrijke bijdrage daarbij vormen de sponsors.

Sponsors
Het bestuur heeft in het verslagjaar veel werk verzet om personen en bedrijven te
motiveren tot sponsoring. In een tijd waarin het financieel niet voor de wind gaat,
is geweldig hoe veel mensen bereid zijn tot praktische en/of financiële
ondersteuning van de Vereniging.
De Deventer Stokvisrijders bedanken:

Woonzorgcentrum Corel, Birza Design, Kopieland,
fa. Klunder, Het Pakhuis Wonen, Sirtaki,
Bert Breedveld, Woonzorgcentrum ’t Dijkhuis, Bathmen,
AH, Bella Fiora, McDonalds

