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Scootmobielvereniging
De Deventer Stokvisrijders

Bestuurszaken
Het bestuur vergaderde 10 maal in het verslagjaar en in maart werd de Algemene
Ledenvergadering gehouden. Mevr. H. Lever en dhr. A. Slag waren volgens het
rooster aftredend. Mevr. Lever werd herkozen en mevr. J. v. Tongeren werd
benoemd als bestuurslid. Dhr. Slag was niet herkiesbaar. Hij kreeg veel dank voor
al zijn werkzaamheden voor de Vereniging gedurende 11 jaar.
In de vergaderingen van het bestuur werden veel onderwerpen besproken.
Er werd aandacht besteed aan: de tochten, bingomiddagen, PR, uitstapje,
contacten met gemeente en andere organisaties en het zoeken naar sponsoren.
De werkzaamheden die dhr. Slag jaren lang verrichtte, werden opnieuw verdeeld
onder bestuursleden en andere leden van de Vereniging. Dhr. J. Burger was bereid
om de organisatie van de tochten op zich te nemen. Het bestuur besloot vervolgens
om hem als toehoorder bij de vergaderingen te vragen om zodoende de
communicatielijnen kort te houden. Dit tot aller tevredenheid.
De naam van de Vereniging doet vermoeden dat de leden allemaal uit de gemeente
Deventer komen. Sinds een aantal jaren zijn er ook meerdere enthousiaste
scootmobielrijders uit Twello betrokken bij de Stokvisrijders. De contacten met
Twello zijn heel positief en dit uit zich onder andere in leuke activiteiten aan de
overkant van de IJssel en sponsoring van diverse bedrijven aldaar.
Het bestuur is heel blij met de goede ondersteuning die de De Deventer
Stokvisrijders steeds krijgen van organisaties en sponsoren.
In het najaar kreeg een aantal bestuursleden te kampen met allerlei ernstige
gezondheidsproblemen. Het zal duidelijk zijn dat dit soms gevolgen had voor de
bestuurswerkzaamheden, maar de geweldige inzet van individuele leden en
vrijwilligers zorgde voor voortgang van alle geplande activiteiten. De betrokkenheid van alle Stokvisrijders is groot en lief en leed worden samen gedeeld.
Helaas ontvingen de Stokvisrijders bericht van het overlijden van
mevr. G. van Amerongen en dhr. H. Wolters. Zij worden erg gemist door de leden.
Tevens ontving het bestuur aan het einde van het jaar bericht dat
mevr. G. Bosman was overleden.
Gerrie was mede-oprichtster van onze Scootmobielvereniging in december 2004.
Zij was vanaf de oprichting voorzitster en heeft deze functie gehad tot de
Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2011.
De Vereniging heeft heel veel aan Gerrie te danken door haar enthousiasme en
grote inzet.
Het bestuur:
Wilma Kok (voorzitter), Helmi Lever (vicevoorzitter),
Wilma Binnendijk (secretaris), Riekie v.d. Velde (penningmeester),
Duco Saadhoff (lid), Martin Janssen (lid) en Joke v. Tongeren (lid)
John Burger (toehoorder vanaf 25 mei 2016)

Activiteiten
Het gevolg van enthousiaste leden is een scala aan activiteiten:
- Wekelijks werd een soosmiddag gehouden. Een spontane actie van een paar
leden zorgde voor een bijzondere kaassoos.
- De bingocommissie organiseerde tien goed bezochte bingomiddagen. De
opbrengsten kan de Vereniging altijd goed gebruiken voor de activiteiten.
- In de periode april – november zijn er acht tochten gereden.
- Daarnaast waren er twee korte tochten in maart en december naar De
Kruidentuin in Twello voor de workshops lentebakjes en kerststukjes maken.
Hieraan werd door ongeveer 30 leden meegedaan.
- Het jaarlijkse uitstapje ging dit jaar naar de Veluwe en het Dolfinarium.
57 leden, vrijwilligers en partners genoten van een bijzonder goed
georganiseerde dag, het mooie weer, de uitgestippelde tochten door de
natuur en een heerlijk etentje.
- Op uitnodiging van Wethouder Kolkman werd een bezoek gebracht aan het
nieuwe Stadskantoor. Na de rondleiding ontvingen alle Stokvisrijders de zgn.
Eurosleutel voor de aangepaste toiletten in de gemeente.
- Ondanks de reeds genoemde ziekteproblemen onder het bestuur werd
genoten van de decemberactiviteiten: een Sinterklaasfeest om nooit te
vergeten met tevens bezoek van de Zwarte Pieten aan de leden die in het
ziekenhuis verbleven. Het jaar werd afgesloten met een sfeervolle laatste
soosmiddag in Kerstsfeer.
- Tot slot werd in het verslagjaar door meerdere leden meegedaan aan
activiteiten die onder verantwoordelijkheid vallen van andere organisaties:
scootmobiel oefendagen en Nationale Scootmobiel Dag (St. Fooruit),
vakantie (Seniorencafé) en Avond Fiets 4 Daagse (Twello).

Tochten
-

-

Dhr. J. Burger werd ingewerkt om de tochten te organiseren en heeft zijn
uiterste best gedaan om de leden te verrassen. Hij kreeg daarbij wel met
onvoorziene zaken te maken zoals afzegging op het laatste moment door
sommige rustpunten. Bijzondere tochten waren dit jaar: de zomertocht met
na afloop een etentje en de Burgemeester Jos Penninx Tocht door Twello.
De Snerttocht in november werd voor de derde maal georganiseerd door de
heren M. Janssen en G. v. Nieuwenhoven met bezoek aan de Broederenkerk.
Door toename van het aantal leden, wordt steeds meer vereist van de
organisatie om alles in goede banen te leiden. Regelmatig zijn nu 30 leden
op pad met de nodige Verkeersregelaars.

PR activiteiten
De promotie van de Vereniging blijft van groot belang. Bekendheid met het werk
van de Stokvisrijders zorgt er voor dat nieuwe scootmobielgebruikers zich
aansluiten en daardoor groeit het ledenaantal gestaag.
Af en toe een bericht in de pers en regelmatig nieuwsberichten op facebook maken
mensen nieuwsgierig en nieuwe visitekaartjes effenen de weg naar informatie.
Ook krijgen wij veel positieve reacties op de vierjaarlijkse Nieuwsbrief.

Belangenbehartiging
Belangenbehartiging is een belangrijk onderwerp voor het bestuur.
Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het contact met de gemeente over Wmo
verstrekkingen. Tijdens het spreekuur van St. Fooruit kunnen zaken met betrekking
tot scootmobielgebruik aandacht krijgen. Diverse onderwerpen kregen dit jaar
extra aandacht zoals Toegankelijkheid en het vernieuwde Gehandicaptenvervoer in
de regio (PlusOV). Tevens deden vier echtparen mee aan een onderzoek door Life &
Mobility ten aanzien van mobiliteit.

Vrijwilligers
Onze vrijwilligers zorgen voor de ondersteuning van alle activiteiten.
Voor een deel zijn dat leden zelf: zij zorgen bijvoorbeeld voor de post, de koffie,
nieuwe ideeën en de tochten. De bestuursleden hebben daarbij hun eigen taken en
de totale verantwoordelijkheid voor alles wat in de Vereniging gebeurt.
Voor het grootste deel zijn de vrijwilligers “niet-scootmobielgebruikers” en zij
zorgen voor alles wat onze rijders echt niet zelf (alleen) kunnen. Zij zorgen onder
andere voor de bingomiddagen, het klaar zetten van de zaal of het beheer van de
website.
Daarnaast is er een grote groep Verkeersregelaars. Zonder hen kunnen de tochten
niet veilig gereden worden. Zij komen tweemaal per jaar bij elkaar om de gang van
zaken tijdens de tochten te bespreken en volgen jaarlijks de verplichte cursus. Zij
staan vervolgens altijd klaar op Het Vogeleiland vóór aanvang van de tocht.
Het verloop binnen deze groep is zeer klein, maar gelukkig zijn er altijd nieuwe
mensen te vinden die vacatures willen invullen. In het verslagjaar waren zes (!)
mensen bereid om aan de slag te gaan. Het bestuur is blij met zo’n grote
gemotiveerde groep vrijwilligers en bedankt hen hartelijk voor hun inzet.

Financiën
Het Financieel Jaarverslag werd door de penningmeester besproken tijdens de
Algemene Ledenvergadering. De kascommissie was tevreden over het goed
verzorgde overzicht. Met vragen over de financiën kan men terecht bij de
penningmeester. De Vereniging krijgt veel praktische- en financiële steun van
personen, bedrijven en organisaties. Zij worden tijdens tochten, promotieactiviteiten en op de website zoveel mogelijk onder de aandacht gebracht.

