Jaarverslag 2014

Tien jaar Scootmobielvereniging
Het jaar 2014 kreeg een bijzonder karakter door het tienjarig jubileum van de
Deventer Stokvisrijders. Het bestuur besloot om een jaar lang aandacht te
besteden aan dit heugelijke feit met het thema Plezier en Promotie en reeds in het
najaar van 2013 werd een Feestcommissie benoemd om de verjaardag van de
vereniging luister bij te zetten.
Het startsein voor de festiviteiten werd gegeven op de Nationale Scootmobiel Dag.
Daarna volgden tal van feestelijke scootevenementen, promotieactiviteiten, en een
gezellige en drukbezochte receptie. Bij het schrijven van dit jaarverslag zijn wij op
de helft van het lustrumjaar en kijken wij vol verwachting uit naar het vervolg!
Burgemeester Heidema hield een toespraak tijdens de feestelijke receptie op
6 oktober en schreef in ons Digitale Gastenboek:
Al tien jaar samen in mobiele vrijheid het mooie Deventer en ommelanden verkennen.
Samen gezelligheid en noaberschap ervaren.
Hartelijk gefeliciteerd en grote dank aan al die vrijwilligers en sponsors die dit mede
mogelijk maken!
Andries Heidema
Burgemeester van Deventer

Bestuurszaken
Het bestuur vergaderde 10 maal in het verslagjaar en in maart werd de Algemene
Ledenvergadering gehouden. Dhr. T. Kogelman nam afscheid als bestuurslid en
dhr. M. Janssen werd in zijn plaats benoemd. In de vergaderingen van het bestuur
passeerden veel onderwerpen de revue. Uiteraard stond het lustrum op iedere
agenda. Daarnaast kwamen aan de orde: tochten, bingomiddagen, PR, uitstapje,
contacten met andere organisaties en het zoeken naar sponsoren.
Het bestuur is verheugd dat de opzet van het feestjaar zoveel positieve gevolgen
heeft. Binnen de vereniging is een grote betrokkenheid van de leden zelf. Het
enthousiasme om “mee te helpen” is behoorlijk gegroeid, mede dankzij de
tomeloze inzet van de Feestcommissieleden. De actieve uitstraling naar buiten
leverde door de Promotieactiviteiten aantoonbaar meer leden op, ook uit Twello.
Daarnaast worden er steeds sponsoren gevonden die graag een steuntje in de rug
geven omdat zij zien wat de vereniging betekent voor de scootmobielrijders.
Apart werd aandacht besteed aan de ontwikkeling van belangenbehartiging.
Het bestuur is heel blij met de ondersteuning die de vereniging steeds krijgt van
diverse kanten: eigen vrijwilligers, feestcommissieleden, samenwerkende
organisaties en niet in de laatste plaats de sponsoren die allen zorgen dat de
Deventer Stokvisrijders verder kunnen rijden!
Het bestuur:
Wilma Kok (voorzitter), Helmi Lever (vice-voorzitter),
Wilma Binnendijk (secretaris), Anton Slag (penningmeester),
Duco Saadhoff (lid) en Martin Janssen (lid).

PLEZIER: Activiteiten
Het thema Plezier gaf veel activiteiten een extra vrolijk tintje:
- Iedere maandag werd een soosmiddag gehouden.
- Er werd enthousiast gespeeld op de tien bingomiddagen met leuke prijzen.
- In de periode april – november zijn er acht tochten gereden. Vanwege het
thema Promotie werden vanaf juni de tochten beurtelings in een andere
wijk van Deventer gereden. Daar werd vooraf waar mogelijk met flyers en
artikeltjes in de wijkkranten aandacht besteed aan de vereniging.
Een etentje na afloop in de zomer en een bezoek aan het Worpfestival
waren hoogtepunten. Daarnaast genoten de leden van de Koukleumtocht
met erwtensoep in november.
- Het jaarlijkse uitstapje ging dit jaar naar de omgeving van Steenwijk.
Bezoek aan Taman Indonesia, proeven op de markt, een scoottocht en een
pannenkoekenbuffet zorgden voor een verrassende en leuke dag.
- De feestelijke receptie (met medewerking van St. Jurriën en de school De
Linde) werd druk bezocht door leden, vrijwilligers, sponsoren en
vertegenwoordigers van organisaties. De toespraak van burgemeester
Heidema werd zeer op prijs gesteld. Hij schreef als eerste in ons Digitale
Gastenboek, waarna veel aanwezigen volgden.

PROMOTIE: PR activiteiten
Om de Promotie van de vereniging kracht bij te zetten, zijn er flyers gemaakt.
Ondanks het slechte weer gingen leden in het vroege voorjaar op pad om deze uit
te delen aan scootrijders in de diverse winkelcentra van Deventer en Twello.
Verder werden deze flyers op meer momenten ingezet, onder andere tijdens de
tochten en de pauze van de Nationale Scootmobiel Dag. Er kwamen nieuwe
banners, een feestlogo, een spandoek, krantenartikelen, een interview met Anton
Slag (één van de oprichters), vier nieuwsbrieven en een hele reeks berichten via
Facebook. Tevens werden de scootmobielrijders in Twello benaderd.
Voor het volgend jaar heeft de Feestcommissie alweer een aantal nieuwe ideeën.

Belangenbehartiging
Uiteraard zal de vereniging in de eerste plaats activiteiten organiseren voor de
eigen leden. Er wordt daarnaast ook gekeken naar wat er verder in de samenleving
speelt voor scootmobielbezitters. De vereniging heeft veilig rijden altijd hoog in
het vaandel en promoot daarom ook de Scootmobiel Oefendagen in Deventer.
Daarnaast zijn er meer aandachtspunten: hoe kunnen mensen gebruik blijven
maken van een adequaat en kwalitatief aanbod van scootmobielen via de Wmo,
hoe worden mensen geïnformeerd over de eigen aanschaf van een scootmobiel, hoe
is de kwaliteit van de service en het onderhoud. Meer ruchtbaarheid aan het
spreekuur van Fooruit is wenselijk. Dit is ook zeer geschikt voor (toekomstige)
scootmobielbezitters met vragen. Het gesprek van het bestuur met Wethouder
Kolkman over genoemde zaken zal begin 2015 een vervolg krijgen. Overleg met de
gemeente en informatie naar de doelgroep wordt een belangrijk speerpunt.

Financiën
Het overzicht van de financiën werd door de penningmeester besproken tijdens de
Algemene Ledenvergadering. Besloten werd om de contributie voor 2014 opnieuw
niet te verhogen. Hierdoor blijft het lidmaatschap voor alle scootmobiel bezitters
betaalbaar. Voor sommige activiteiten worden een extra (kleine) bijdrage
gevraagd. De kascommissie was tevreden over het goed verzorgde overzicht.

Sponsoren
De Vereniging is heel blij met alle praktische- en financiële steun van personen,
bedrijven en organisaties.
De Deventer Stokvisrijders bedanken de sponsoren van de afgelopen tien jaar
(in willekeurige volgorde):
PrintXpert / Hans Kok C1000 / Fa. Klunder / Fa. Groen / Fa. Grouwstra / ROTO /
St. Offset Drukkerij / Birza Design / Specsavers / Binnendijk ! / Life & Mobility /
Woonzorgcentrum ’t Dijkhuis Bathmen / Zorgcomfort Deventer / Veritas Loge /
Ovimex / Fotografie Ewout Staartjes / Cava Andalusië / Slagerij Vrielink /
Bouwgroep Hegeman / Zorggroep Solis, St. Jurriën en P.W. Janssen / St. Fooruit /
Pizzeria Maria / AH / ANBO / Kookstudio Boschloo / Hof van Twello /
Medical Care Solutions / EMK / Tuinland / Rabobank / De Kribbe / Wijkaanpak /
De Inktpot / Life & Mobility / Welzorg / Paviljoen Vogeleiland / VVV /
Boekwinkel Colmschate / Restaurant Sirtaki
(wij hopen oprecht dat we niemand vergeten zijn!!)

