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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. De dames Kok en Binnendijk waren volgens het
rooster aftredend. Zij werden beiden herkozen. Het bestuur is blij met dit besluit,
aangezien hiermee het voorzitterschap en het secretariaat gecontinueerd konden
worden. Onze voorzitster mocht een Koninklijke Onderscheiding ontvangen in een
volle Lebuïnuskerk en in het bijzijn van veel Stokvisrijders.
2018 was een heftig jaar voor de Vereniging. Vanwege de kwetsbaarheid van veel
leden is het realiteit dat soms afscheid moet worden genomen van een
Stokvisrijder, wegens de gezondheid, opname in een verpleeghuis of door
overlijden. Dit jaar overleden zes Stokvisrijders: mevr. Maneschijn, dhr. Bulteel,
dhr. Walman, dhr. Janssen, dhr. Hasselaar, dhr. Velthuis en drie partners van
leden. Tevens is zeer onverwacht dhr. Maassen overleden. In hem verliezen wij een
bijzondere vrijwilliger die zich jarenlang enorm heeft ingezet voor de Vereniging.
De jaarkalender staat altijd vol met onderwerpen die aandacht vragen van het
bestuur: de tochten, bingomiddagen, PR, uitstapje,oefendagen, contacten met
gemeente en andere organisaties en het zoeken naar sponsoren. De bestuursleden
vergaderen niet alleen, maar nemen ook het voortouw bij de praktische
voorbereiding van de activiteiten.
Een apart aandachtspunt in het verslagjaar vormde de wetgeving ten aanzien van
de privacy. Het bestuur heeft een Privacyverklaring toegevoegd op de website van
de Vereniging, een overzicht van afspraken en een brief opgesteld ter
ondertekening ten behoeve van leden en vrijwilligers. Vermeld kan worden dat de
genoemde afspraken al bestaan sinds de oprichting van de Vereniging en dat het
onderwerp Privacy erg veel tijd heeft gekost van diverse bestuursleden.
Het 1250-jarig bestaan van Deventer gaf onze Vereniging de mogelijkheid om met
een activiteit deel uit te maken van het officiële feestprogramma en er wordt met
gepaste trots terug gekeken op de Koek & Scootmobiel Tocht (zie Activiteiten).
De waarde van de Vereniging voor de scootrijders uit Deventer en Twello wordt
door velen onderkend. De Deventer Stokvisrijders zijn enorm blij met alle
financiële- en praktische ondersteuning die gegeven wordt door personen en
organisaties.
Aan het eind van 2018 bestaat de Vereniging uit ruim 40 rijdende leden en 21
vrijwilligers.
Het bestuur:
Wilma Kok (voorzitter), Helmi Lever (vicevoorzitter),
Wilma Binnendijk (secretaris), Riekie v.d. Velde (penningmeester),
Duco Saadhoff (lid), Joke v. Tongeren (lid), John Burger (lid)
Dick Joustra (vertegenwoordiger namens de Verkeersregelaars)

Activiteiten
Zoals ieder jaar had de Vereniging veel activiteiten te bieden voor de leden:
- Wekelijks werd een soosmiddag gehouden.
- De bingocommissie organiseerde tien maal een bingomiddag. De nieuwe
opzet van de prijzen leverde extra belangstelling en een goed resultaat op.
De opbrengsten worden gebruikt voor de activiteiten van de Vereniging.
- In de periode april – november zijn er acht prachtige tochten georganiseerd.
- Het bezoek aan het Nationaal Militair Museum leverde tijdens het uitstapje
interessante gesprekken op over oorlog en vrede en persoonlijke ervaringen
tijdens W.O. II. Het bezoek werd vervolgd met een prachtige tocht over de
Veluwe en een heerlijk buffet.

Deventer 1250
De Koek & Scootmobiel Tocht was onderdeel van het officiële programma van
Deventer 1250. De organisatie van deze activiteit heeft de Vereniging heel veel tijd
gekost maar ook veel positieve dingen opgeleverd:
Bijna 50 enthousiaste deelnemers (waaronder veel niet-leden) genoten ondanks de
hitte van een verrassende tocht, koffie met Deventer Koek en een goodie bag.
22 vrijwilligers waren betrokken, ook van buiten de Vereniging. Er werd
samengewerkt met Team Toezicht, VVV, Lebuïnuskerk, Fooruit, SIED, EHBO afd.
Deventer, Voorstad en Spelen op de Brink. De geplastificeerde routekaarten
werden behalve aan de deelnemers, ook uitgereikt door de VVV aan
belangstellenden met een rolstoel of scootmobiel. De nieuw gemaakte flyers
werden breed verspreid en er was veel persaandacht voor de activiteit. Tot slot
kon het voor de scootrijders zo belangrijke onderwerp Toegankelijkheid regelmatig
onder de aandacht worden gebracht.

Tochten
-

-

De zomer van 2018 duurde lang en stond garant voor zonnige tochten. Soms
werd extra water meegenomen, maar er deden zich geen problemen voor.
De tweede zaterdag van de maand rijden alle Stokvisrijders naar het
verzamelpunt op het Vogeleiland: startpunt van menige prachtige tocht door
stad en omgeving van Deventer en Twello. Ook in 2018 ontdekten de leden
weer nieuwe plekjes waar men nooit eerder kwam.
De zomertocht ging dit jaar langs de IJssel en met de pont naar Olst. Na een
heerlijk lunch werd terug gereden via de bossen bij Diepenveen.
De tochten vragen om een goede begeleiding. Er kan niet gereden worden
zonder de ondersteuning van Verkeersregelaars en EHBO-ers.

PR activiteiten
Dit verslagjaar was er veel berichtgeving van kranten en door DRTV vanwege onze
Koektocht. Daarnaast kwam de Vereniging landelijk in beeld door een artikel in
Trouw over Buitenmensen. Ten behoeve van beide onderwerpen ging een fotograaf
mee op pad om het plezier van onze leden vast te leggen. Het artikel in Trouw
resulteerde ook in deelname aan een tocht door een scootrijder uit Utrecht.

Belangenbehartiging
De Nieuwsbrief wordt ook gebruikt om belangrijke onderwerpen voor
scootmobielbezitters onder de aandacht te brengen. In het verslagjaar waren dit
met name: Toegankelijkheid en de App van het landelijk platform Ongehinderd, de
Klachtenlijn van Welzorg, ANWB Wegenwachtservice voor scootmobielen, Taxi en
scootmobiel vervoer, Veilig rijden en de Scootmobiel Oefendagen.
Op deze manier krijgen leden meer achtergrondinformatie. Niet-leden kunnen via
de website ook deze Nieuwsbrieven lezen en wellicht kan hier in de toekomst nog
meer ruchtbaarheid aan gegeven worden.

Vrijwilligers
Aan het eind van het jaar telde de Vereniging 21 vrijwilligers. Van hen is het
grootste gedeelte Verkeersregelaar. Zij zijn nodig om de tochten te begeleiden,
zonder hen geen veilig rijden. Het bestuur is erg blij met de ondersteuning van de
hele vrijwilligersgroep en bedankt hen hartelijk. Zij zorgen voor een rode lijn bij
alle activiteiten. Hun inzetbaarheid en hun enthousiasme maken de vele
activiteiten van de Stokvisrijders mogelijk.
Hoewel het verloop onder de vrijwilligers gering is, is het bestuur regelmatig op
zoek naar nieuwe mensen. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de Vereniging
gegroeid is en er daarom ook meer begeleiding nodig is.
Bijzonder om te vermelden is de grote groep vrijwilligers die meehielp bij de Koek
& Scootmobiel Tocht. Ook van buiten de Vereniging waren veel vrijwilligers
betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van dit evenement.

Financiën
De verantwoording van de penningmeester geschiedt middels het Financieel
Jaarverslag en dit wordt besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering. De
kascommissie controleert de stukken hetgeen de transparantie ten goede komt.
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, promotie-activiteiten en op de website
zoveel mogelijk onder de aandacht gebracht. Het bestuur is al deze betrokkenen
zeer erkentelijk.

