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Scootmobielvereniging
De Deventer Stokvisrijders

Bestuurszaken
Het bestuur vergaderde 10 maal en in maart werd de Algemene Ledenvergadering
gehouden. Doordat het bestuur dezelfde samenstelling hield in het verslagjaar
konden de taken onderling goed worden verdeeld. In de vergaderingen van het
bestuur werden veel onderwerpen volgens een vast schema besproken:
verslaglegging en afspraken, soosactiviteiten, bingo, uitstapje, sponsoring, PR, enz.
Aparte aandacht kreeg de verhuizing naar St. Jurriën.
Samenwerking met andere organisaties leverde goede resultaten, met name bij de
realisatie van de Scootmobiel Oefendagen en PR. Ook was er overleg met het
bestuur van St. Fooruit en de ANGO.
Het bestuur beseft dat het kunnen organiseren van activiteiten zeer afhankelijk is
van de nodige middelen. Daarom is op allerlei manieren gezocht naar sponsoren
met een zeer positief resultaat.
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.
- Er werden 10 goed bezochte bingomiddagen georganiseerd.
- In de periode april – oktober zijn er zeven tochten gereden. Er was veel
moeite gedaan om er steeds een leuke rit van te maken. In juli stond na
afloop van de tocht een heerlijk buffet klaar bij Paviljoen Vogeleiland en de
laatste tocht werd afgesloten met een herfstworkshop in De Kruidentuin.
- Het jaarlijkse uitstapje was een feestje in Borne. Lopend, met rolstoelen en
scoots was een rondleiding georganiseerd met gidsen door Oud Borne en
daarna was er gelegenheid om te winkelen of een terrasje te pakken in het
zonnige dorp. Een prachtige tocht voerde de scootrijders met hun
begeleiders aan het eind van de middag naar Hengelo voor een gezamenlijke
maaltijd. Deze dag werd mogelijk gemaakt door Hans Kok C1000 (bus), fa.
Klunder (vrachtwagen) en een forse bijdrage van de bingocommissie.

Verhuizing
Halverwege het jaar werd onze vereniging geïnformeerd over de sluiting van
Woonzorgcentrum Corel. Naast alle zorgen voor bewoners en personeel betekende
dit besluit het einde van jaren goed onderdak voor de Stokvisrijders. In goed
overleg werden afspraken gemaakt voor de verhuizing op 4 november naar
Woonzorgcentrum St. Jurriën. Na een hartelijk welkom zijn de leden inmiddels
gewend aan hun nieuwe onderkomen.

Vrijwilligers
De Deventer Stokvisrijders zijn heel dankbaar voor alle werk dat verricht wordt
door de vrijwilligers. Zonder hen konden tochten, activiteiten of het uitstapje
echt niet plaatsvinden.
De Verkeersregelaars hebben in deze groep een aparte status, omdat zij hun werk
alleen gecertificeerd mogen doen en daarvoor jaarlijks een cursus volgen.
Een EHBO-ster werd bereid gevonden om mee te fietsen met de tochten en
hiermee ging een wens van het bestuur in vervulling. Deze professionele
begeleiding is voortaan aanwezig, echter in de hoop dat er geen gebruik van zal
worden gemaakt.

PR activiteiten
Ieder jaar proberen de Deventer Stokvisrijders nieuwe wegen te vinden om
belangstellenden te informeren over de Vereniging.
Eén van de leden heeft zeer goede contacten met de pers opgebouwd en deze
resulteren in regelmatige- en inhoudelijk goede berichten over de activiteiten in
diverse Deventer bladen.
Omdat de social media een steeds belangrijker rol spelen voor het verspreiden van
informatie is een Facebookpagina opgezet. Tochten, bingo en activiteiten worden
als evenementen gepromoot. Leden en belangstellenden reageren, liken en delen
de informatie de wereld in.
Voor het eerst werden in dit verslagjaar de tochten vernoemd naar één van onze
sponsoren. Bij de start werden daarvoor de scoots van het betreffende logo
voorzien en dit leverde een aantal positieve reacties op. Het bestuur hoort
regelmatig bewondering uitspreken voor de manier waarop de
scootmobielvereniging naar buiten treedt.

Feestcommissie
In 2014 hopen de Deventer Stokvisrijders hun 10-jarig bestaan te vieren. Daarom is
vroegtijdig een Feestcommissie samengesteld.
Aangezien de officiële datum in december is (geen echt geschikte tijd voor
scootmobielbezitters), is besloten dat een jaar lang alle activiteiten een feestelijke
tintje krijgen. De start van dit feestjaar is op de Nationale Scootmobiel Dag omdat
deze dag destijds de aanleiding was voor de oprichting van de Vereniging.
De commissie werkt een aantal plannen uit en deze worden gepresenteerd tijdens
de Algemene Ledenvergadering in maart 2014.

Financiën
Het overzicht van de financiën werd door de penningmeester besproken tijdens de
Algemene Ledenvergadering. Besloten werd om de contributie voor 2013 opnieuw
niet te verhogen. Hierdoor blijft het lidmaatschap voor alle scootmobiel bezitters
betaalbaar. Voor sommige activiteiten worden een extra (kleine) bijdrage
gevraagd.

Stichting Specsavers Steunt
In november heeft het bestuur onze Vereniging aangemeld voor de actie van
Stichting Specsavers Steunt. Samen met nog drie organisaties uit Deventer werd
vier weken gestreden om de meeste stemmen. Deze wedstrijd heeft veel meer tijd
en energie gevraagd dan van te voren kon worden ingeschat. Leden, familie, maar
ook complete netwerken werden gemotiveerd met als eindresultaat het verkrijgen
van de meeste stemmen. Dit betekent dat Specsavers Deventer een jaar lang voor
de Stokvisrijders gaat sparen. Extra winst voor alle inzet was een enorme goodwill,
een mailbox vol positieve reacties en zicht op de grote reikwijdte van de eigen
Facebookpagina.

Sponsoren
Het belang van sponsorgelden werd reeds genoemd. De Vereniging is heel blij met
alle praktische- en financiële steun van personen, bedrijven en organisaties.
De Deventer Stokvisrijders bedanken:

Zorggroep Solis (Corel / St. Jurriën), Birza Design, Kopieland,
fa. Klunder, Hans Kok C1000, Slagerij H. Vrielink, fa. Groen,
Hegeman Bouwgroep, Bert Breedveld, Paviljoen Vogeleiland,
Woonzorgcentrum ’t Dijkhuis - Bathmen, fa. Grouwstra,
Restaurant Sirtaki, Mercure Hotel, De Kruidentuin.

