Jaarverslag 2015

Scootmobielvereniging
De Deventer Stokvisrijders

Tien jaar Scootmobielvereniging, de andere helft van het feest
Tot de Nationale Scootmobiel Dag in juni 2015 vierden de Deventer Stokvisrijders
hun tienjarig jubileum. Het feestjaar met het thema Plezier en Promotie werd een
groot succes. De leden genoten van veel extra’s en leuke activiteiten en de
Vereniging kreeg door veel persaandacht meer bekendheid.
De activiteiten werden vooral bedacht door een enthousiaste Feestcommissie, die
later in het jaar werd opgevolgd door een maandelijks Activiteiten Overleg.
Inmiddels zijn daarmee steeds meer leden betrokken bij het bedenken en
organiseren van de activiteiten.
Burgemeester Heidema kwam zijn gedane belofte tijdens de feestreceptie na:
Op 8 augustus genoten nagenoeg alle Stokvisrijders van de geweldige
Scootmobieltocht die hij had uitgezet door het buitengebied van Diepenveen.
De leden kregen deze tocht uitgereikt voor hun eigen Scootmobiel Routeboek.
DRTV maakte opnames van de tocht, het werd een prachtige promotie voor onze
vereniging! https://www.youtube.com/watch?v=8BWfqvpKtUo&feature=share
Burgemeester, heel hartelijk bedankt!

Bestuurszaken
Het bestuur vergaderde 9 maal in het verslagjaar en in maart werd de Algemene
Ledenvergadering gehouden. Dhr. A. Slag nam afscheid als penningmeester en
Mevr. R. v.d. Velde werd benoemd als bestuurslid en tevens als penningmeester.
Tijdens de ALV werd de actie van Specsavers Steunt afgesloten met een feestelijk
eindbedrag ten behoeve van het uitstapje.
In de vergaderingen van het bestuur werden veel onderwerpen besproken.
Het Feestprogramma kwam op iedere agenda aan de orde. Daarnaast werd
aandacht besteed aan: de tochten, bingomiddagen, PR, uitstapje, contacten met
gemeente en andere organisaties en het zoeken naar sponsoren.
In september heeft dhr. A. Slag te kennen gegeven te willen stoppen met zijn
bestuurswerkzaamheden per 1 januari 2016. Dit besluit heeft verstrekkende
gevolgen aangezien hij jarenlang naast het organiseren van de tochten, veel taken
op zich had genomen. Aan het eind van het verslagjaar constateerde het bestuur
dat er veel leden bereid bleken om hun mouwen op te stropen. Zo werd reeds een
kandidaat bestuurslid en een nieuwe organisator van de tochten gevonden.
Het bestuur heeft door de getoonde betrokkenheid van individuele leden en van de
vrijwilligers vertrouwen in een positieve voortgang van organisatie en activiteiten.
Tot slot is het bestuur heel blij met de goede ondersteuning die de vereniging
steeds krijgt van samenwerkende organisaties en de sponsoren.
Het bestuur:
Wilma Kok (voorzitter), Helmi Lever (vicevoorzitter),
Wilma Binnendijk (secretaris), Riekie v.d. Velde (penningmeester),
Anton Slag (lid), Duco Saadhoff (lid), Martin Janssen (lid) en
Joke v. Tongeren (kandidaat lid vanaf 25 nov. 2015)

Activiteiten (Plezier)
Gemeld werd reeds dat de activiteiten in het eerste halfjaar georganiseerd werden
door de Feestcommissie. Een welgemeende dank is op zijn plaats, want deze groep
heeft van nov. 2013 tot juli 2015 een enorme bijdrage geleverd in het welslagen
van het 10 jarig bestaan van de Stokvisrijders. Hun enthousiasme is terug te vinden
in de fantastische- en goed bezochte activiteiten in het verslagjaar. Vanaf de
zomer heeft hun werkwijze een vervolg gekregen in een Activiteiten Overleg.
- Wekelijks werd een soosmiddag gehouden.
- De bingocommissie organiseerde tien goed bezochte bingomiddagen.
- In de periode april – november zijn er acht tochten gereden. Vanwege het
thema Promotie werden in het voorjaar de tochten beurtelings in een andere
wijk van Deventer gereden.
- Behalve dat de tochten altijd voor verrassingen zorgen, zijn er in het
verslagjaar een aantal tochten te noemen die zeer bijzonder waren:
- de Promotietocht naar Twello, de Burgemeesterstocht, een actietocht voor
de fietslabyrint van Humanitas en de feestelijke 100ste tocht in oktober.
- Het jaarlijkse uitstapje ging dit jaar naar Haaksbergen - Boekelo. Het werd
de definitieve afsluiting van het lustrum, inclusief een rit met de Stoomtrein
van Museum Buurtspoorweg in Twente. Deze dag werd grotendeels bekostigd
door het ontvangen verjaardagsgeld.
- In de decembermaand genoten de leden van twee echte winteractiviteiten:
Sinterklaas kwam op bezoek en de laatste soosmiddag van het jaar verliep in
kerstsfeer met zang en voordracht van een gelegenheidsmannenkoor.
In het najaar werd een enquête gehouden over de invulling van de soosmiddag.
Een representatief aantal leden vulde deze in. Er kwamen echter geen nieuwe
ideeën naar voren; er verandert dus niets aan het karakter van de soosmiddag.

PR activiteiten (Promotie)
De promotie van de Vereniging heeft voortdurend aandacht. De tochten door de
diverse wijken verliepen zeer positief. Uitdelen van flyers, persberichten in
Deventer en Twello, de website, Nieuwsbrieven en de facebookpagina helpen mee
om de Deventer Stokvisrijders in de belangstelling te krijgen en te houden.

Belangenbehartiging
Steeds meer krijgt belangenbehartiging aandacht binnen de activiteiten van de
Vereniging. In het verslagjaar werd een vervolg gegeven aan het gesprek met de
gemeente over de gang van zaken rond verstrekking van scootmobielen via de Wmo
en het verplicht stellen van het volgen van een cursus. Meerdere leden namen deel
aan de Scootmobiel Oefendagen. In de Nieuwsbrieven werd aandacht besteed aan
het Onafhankelijk Aanspreekpunt Jeugd, Werk en Zorg, het werk van de Sociale
Teams, en de onderwerpen “Wat te doen bij pech onder weg” en “Is de
Scootmobiel winterklaar”. In een bezoek aan de Bibliotheek werd gesproken over
de toegankelijkheid voor (grote) scootmobielen.

Financiën
Het financieel Jaarverslag werd door de penningmeester besproken tijdens de
Algemene Ledenvergadering. De kascommissie was tevreden over het goed
verzorgde overzicht. De overdracht naar de nieuwe penningmeester is daarna zeer
goed verlopen.
Besloten werd om na jaren de contributie te verhogen van € 35,- naar € 40,-.
De stijging van kosten is hier debet aan, maar het bestuur verwacht dat dit bedrag
in de komende jaren gehandhaafd kan blijven. De gemeentelijke regeling via
Rechtop! blijft van kracht, zodat iedereen kan meedoen.
Er werd een apart overzicht gemaakt van de inkomsten en uitgaven voor het
lustrum. Het is fijn om te constateren dat het uitgangspunt volledig is gehaald:
We geven alleen geld aan festiviteiten uit wanneer we dat ook daadwerkelijk
hebben. Er bleef zelfs iets over voor het potje van het Activiteiten Overleg.

Vrijwilligers
Zonder de steun van alle vrijwilligers kunnen de Stokvisrijders niet rijden. Het
sturen van kaartjes, bezorgen van bloemen, begeleiden van tochten, kopiëren van
brieven, schenken van koffie, kopen van bingocadeautjes, klaarzetten van een
zaal, bedenken van activiteiten, betalen van rekeningen, ondersteunen van de
boekhouding, hanteren van de voorzittershamer en het bijhouden van de website,
het zijn allemaal klussen die door onze vrijwilligers worden opgepakt.
Het bestuur is blij met zo’n grote gemotiveerde groep mensen en bedankt hen
hartelijk voor hun inzet.

Sponsoren
De Vereniging krijgt veel praktische- en financiële steun van personen, bedrijven
en organisaties. Zij worden tijdens tochten en promotieactiviteiten zoveel mogelijk
onder de aandacht gebracht.
De Deventer Stokvisrijders bedanken hun sponsoren (in willekeurige volgorde):
PrintXpert / Hans Kok JUMBO / Ter Riele Transport Wilp / Verheul Transport Twello, /
Fa. Groen / ROTO / St. Offset Drukkerij / Birza Design / Specsavers / St. Fooruit /
Binnendijk ! / Life & Mobility / Wzc ’t Dijkhuis Bathmen / Rabobank / Welzorg /
Zorgcomfort Deventer / Zorggroep Solis, St. Jurriën en P.W. Janssen / Bakker Bril /
Paviljoen Vogeleiland / PuuR Bloemen / Typisch Carolien / Fysioth. Wieffer Koekoek /
St. Kerkvervoer / ANGO

