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Bestuurszaken 
Op 3 december 2004 werd Vereniging De Deventer Stokvisrijders opgericht. Vanaf 
zomer 2019 werd het startsein gegeven voor het Jubileumjaar om onze 15-jarige 
Scootmobielvereniging, de leden en de vrijwilligers in de spotlights te zetten. 
 
Wij zijn trots op onze 15-jarige Vereniging die bestaat uit 50 rijdende leden, 
variërend van 46 tot 93 jaar, en die ondersteund wordt door 25 enthousiaste 
vrijwilligers. Bij het neuzen in de archieven bleek dat nog steeds vier personen 
vanaf het begin betrokken zijn. Wij zijn erkentelijk voor het werk dat mevr. Lever 
en de heren Steenhuis, Saadhoff en Slag al die jaren verzet hebben voor de 
Stokvisrijders.  
 
Onder aanvoering van een Feestcommissie werden activiteiten bedacht en het 
Bestuur stimuleerde sponsoren extra voor een feestelijke bijdrage om de plannen 
te kunnen realiseren (zie Activiteiten). De bedoeling is om de festiviteiten voor te 
zetten in het voorjaar van 2020. 
 
Zoals gebruikelijk vergaderde het bestuur 10 maal in het verslagjaar en in maart 
werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. De samenstelling van het bestuur 
bleef ongewijzigd. Vicevoorzitter H. Lever en penningmeester R. v.d. Velde waren 
volgens het rooster aftredend en beide dames werden herkozen.  
 
Behalve de werkzaamheden voor het Jubileum, waren er voor het Bestuur veel 
aandachtspunten: de tochten, bingomiddagen, uitstapje, oefendagen, begeleiding 
van vrijwilligers en sponsoring passeerden de revue.   
De bestuursleden vergaderen niet alleen, maar nemen regelmatig ook het voortouw 
bij de praktische voorbereiding van de activiteiten. 
 
De banden met Gemeente Deventer werden opnieuw aangehaald. In een 
bestuursvergadering werd kennisgemaakt met Wethouder R. de Geest en tijdens de 
Snert Tocht  maakten leden en Verkeersregelaars kennis met onze nieuwe  
burgemeester R. de König. 
 
Wij zijn trots dat in het kader van de Vrijwilligersprijzen 2019 onze Vereniging 
werd genomineerd als Zorgzame Organisatie. Het omkijken naar elkaar vinden wij 
heel belangrijk en het feit dat wij al 15 jaar een belangrijke rol mogen spelen voor 
scootmobielbezitters in Deventer en Twello heeft hier ongetwijfeld mee te maken. 
 
 
 
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:    

- De wekelijkse soosmiddag vormt de rode draad door het hele jaar heen. De 
leden zijn erg blij dat ook dit jaar tijdens de zomermaanden ontmoeting en 
gezelligheid te vinden was in St. Jurriën. De soos wordt tevens gekoppeld 
aan extra activiteiten zoals de vergadering van de Feestcommissie, 
soepsoos, foto’s kijken, Sinterklaas en Kerstmiddag. 

- Leden en belangstellenden van buiten de Vereniging bezochten de goed 
georganiseerde Bingomiddagen. 
De opbrengsten worden gebruikt voor de activiteiten van de Vereniging.   

- Veel activiteiten kregen een extra feestelijk tintje vanwege het Jubileum. 
 

15 jaar Scootmobielvereniging  
Met de ervaring van het tienjarig bestaan in het achterhoofd, werd besloten om 
opnieuw een Feestcommissie op te richten. Ditmaal vergaderden alle aanwezigen 
op de soosmiddag steeds eenmaal in de maand. Zij kwamen met leuke voorstellen 
om de 15 jarige Vereniging in het zonnetje te zetten. 
De verjaardag wordt met een Jubileumjaar gevierd van zomer tot zomer. 
Bij de start mochten wij van het Voorster Nieuws een Feestvlag ontvangen die 
meerijdt tijdens de tochten op de voorste scootmobiel. Birza Design ontwierp een 
Feestlogo. Dit werd tevens op een sticker geprint voor de scoots. 
 

Uitstapje Park De Hoge Veluwe 

Een lang gekoesterde wens kon in vervulling gaan. Het uitstapje van 2019 vormde 
de officiële start van het Feestjaar. Leden en vrijwilligers reden met een 
rolstoelbus en twee vrachtwagens naar Park De Hoge Veluwe. Na lekkere koffie 
met taart reden de Stokvisrijders in de stralende zon een prachtige tocht door het 
Park. Na een pauze onder de bomen werd de tocht vervolgd naar De Harskamp. 
Daar werd tot slot genoten van een gezellige maaltijd. Iedereen haalt nog steeds 
herinneringen op van deze Feestdag!    
 

Feesttocht, met bowlen en eten  
Met de tocht van oktober kwam een andere verjaarswens aan bod. Helaas liet het 
weer ons volledig in de steek. In de stromende regen werd een bijzondere tocht 
gereden naar het Bowlingcentrum met onderweg een drankje en hapjes van Cava 
Andalusië en een bezoek aan een tentoonstelling in de Bergkerk.  
Na het bowlen genoten leden, vrijwilligers en partners van een feestelijk buffet. 
 

Tochten   
- De tweede zaterdag van april - november gaan de Stokvisrijders op pad en 

de Ritmeester maakt steeds nieuwe verrassende tochten. De leden rijden 
het liefst door de natuur en maakten dit keer tijdens een bezoek aan een 
boerderij de geboorte van een prachtig kalf mee. 

- De zomertocht ging dit jaar door Salland naar Restaurant De Wippert voor 
een heerlijke lunch. 

- De tochten kregen een feestelijk tintje voor de jarige Stokvisrijders.  
 

 



Vrijwilligers 
Aan het eind van het jaar telde de Vereniging 25 vrijwilligers. Van hen is het 
grootste gedeelte Verkeersregelaar. Zij zijn nodig om de tochten te begeleiden, 
zonder hen kan er niet veilig gereden worden. In het najaar werd de Vereniging de 
mogelijkheid geboden om mee te doen met een Actie van Zorgverzekering Salland. 
Via een film werd aandacht gevraagd voor onze vraag naar Verkeersregelaars. 
Coördinator D. Joustra heeft samen met een aantal leden hier een duidelijk verhaal 
neergezet en de actie resulteerde in nieuwe aanmeldingen. 
Naast de Verkeersregelaars zetten zich veel mensen in voor het reilen en zeilen 
binnen de Vereniging. Zo ondersteunen EHBO-ers uit Twello en Deventer de 
tochten.  
Het bestuur is erg blij met de ondersteuning van de hele vrijwilligersgroep en 
bedankt hen hartelijk.  

 
Activiteiten buiten de Vereniging 
De laatste jaren blijkt steeds meer dat het mogelijk is om als Vereniging deel te 
nemen aan activiteiten die door anderen worden georganiseerd. Een grote groep 
leden reed mee met de Avond Fiets4daagse en de Klompentocht in Twello. De 
organisatoren van deze tochten houden echt rekening met de scootmobielrijders. 
Ook werden individuele leden betrokken bij de totstandkoming van de Film Anders 
Bekeken, het aanmoedigen van deelnemers aan de avond Wandel4daagse door 
Iedereen Actief en de opening van Winkelcentrum Colmschate.  
 

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, promotieactiviteiten en op de website 
zoveel mogelijk onder de aandacht gebracht. Het bestuur is al deze betrokkenen 
zeer erkentelijk. 
 
 
 

 


