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VRIJWILLIGERSPRIJZEN 2019: TROTS OP NOMINATIE ZORGZAME ORGANISATIE !!

Wij feliciteren organisatie De Ontmoeting met de prijs
en eren alle vrijwilligers van Deventer!

4 DECEMBER 2004 – 2019:
ALLE STOKVISRIJDERS
VAN HARTE GEFELICITEERD
MET JULLIE 15DE VERJAARDAG !

Van het bestuur:
Het einde van 2019 staat voor de deur en dat betekent terugblikken op alles wat er in dit
jaar gebeurd is. Lief en leed wisselden elkaar af, wij hadden veel plezier met alle
activiteiten en niet in de laatste plaats: wij vieren ons FEESTELIJK JUBILEUMJAAR!
Het bestuur heeft gezien hoeveel plezier iedereen beleeft binnen onze Vereniging.
Plezier voor leden én vrijwilligers. Wij zijn trots op de Nominatie ZORGZAME ORGANISATIE.
Het omkijken naar elkaar is belangrijk voor onze Vereniging en het feit dat wij al 15 jaar
voor scootmobielbezitters in Deventer een belangrijke rol spelen, heeft hier ongetwijfeld
mee te maken! Uiteraard zullen wij hier ook in ons Jaarverslag aandacht aan besteden en
het bestuur is vast van plan om op dezelfde positieve weg verder te gaan in 2020!
Van harte welkom:
Wij heten Mevr. Maas en Mevr. van Stokkum van harte welkom bij onze Scootmobielvereniging
en wij wensen hen een fijne tijd bij de Stokvisrijders.
Lidmaatschap:
Een aantal leden heeft gevraagd naar de mogelijkheid om het lidmaatschapsgeld te betalen via
een automatische incasso. Daarom heeft onze penningmeester deze vraag serieus onderzocht.
In overleg met het bestuur is besloten om niet te kiezen voor deze vorm van betalen.
Wel is er de volgende suggestie voor alle leden:
Alle banken hebben de mogelijkheid voor hun klanten om automatisch geld over te boeken
naar een rekening. Dit betekent dat leden die hiervan gebruik willen maken hun eigen bank
hiertoe eenmalig opdracht geven om in januari € 40,- over te maken naar de rekening van de
Vereniging: NL31Rabo 0145219070 t.n.v. De Deventer Stokvisrijders – onder vermelding
Lidmaatschap.
Eventuele vragen hierover zal penningmeester Riekie v.d. Velde graag beantwoorden.
In ieder geval graag dus allemaal in januari het lidmaatschapsgeld overmaken!
Degenen die vallen onder de Rechtop! regeling even contact opnemen met Riekie.

Naamswijziging Deventer Stokvisrijders:
Scootmobielvereniging De Deventer Stokvisrijders bestaat 15 jaar….we weten niet beter.
Toch is er een goede reden voor het bestuur om na te denken over de naam van onze
Vereniging. Al een aantal jaar komen onze leden en vrijwilligers niet alleen uit Deventer, maar
ook uit Twello (gemeente Voorst). In Twello werd destijds nagedacht over het oprichten van
een eigen scootmobielvereniging. Maar daar komt veel bij kijken en eigenlijk is de plaats ook
te klein om altijd voldoende leden te hebben.
Een gezamenlijke vereniging heeft nooit problemen opgeleverd en het bestuur is erg blij met
de zeer enthousiaste en actieve leden en vrijwilligers uit Twello. Tevens ondervinden wij veel
steun van sponsoren en EHBO-ers uit Twello / Voorst.
Daarom stelt het bestuur voor om de naam van de Vereniging te wijzigen in:
Scootmobielvereniging De Stokvisrijders.
Dit voorstel voor een officiële wijziging van de naam wordt eerst besproken in de komende
Algemene Ledenvergadering op maandag 2 maart. Tevens kunnen eventuele wijzigingen in
onze Statuten dan worden besproken. Alle informatie wordt op tijd met een agenda naar de
leden verstuurd, zodat iedereen gelegenheid heeft om hierover na te denken.
Het bestuur hoopt dat zoveel mogelijk leden aanwezig zijn op 2 maart om alles te kunnen
toe lichten en om een stemming over dit belangrijke onderwerp te laten plaatsvinden!

In Memoriam Janny Gerrits
De Deventer Stokvisrijders moesten eind oktober afscheid
nemen van mevr. Janny Gerritsen die jaren lid is geweest van
onze Scootmobielvereniging.
Als haar gezondheid het toeliet, was ze maandagmiddag op
onze Soos en dat vond ze gezellig want daar hield ze van.
Haar pad is niet altijd over rozen gegaan. Ze heeft het één en
ander behoorlijk voor de kiezen gekregen. Hartproblemen, een
dochter die heel ziek was en die ze moest missen. Tenslotte
werd ze opgenomen in De Hospice waar ze een paar dagen heeft
doorgebracht. Op woensdag voor haar overlijden heb ik haar nog
een bezoekje gebracht en kon je zien dat ze sterk achteruit
ging. Janny hield de regie graag zelf in handen maar deze
laatste regie heeft ze wel moeten afstaan.
Wij wensen haar familie alle kracht en sterkte toe om dit zware verlies te dragen.
Wij zullen allemaal onze herinneringen aan haar bewaren.

Rabobank ClubSupport hartelijk bedankt !

De Stokvisrijders konden deelnemen
aan de actie van de Rabobank.
Het resultaat was bijna € 150,-.
Wij bedanken alle mensen die op
ons hebben gestemd!
Daarnaast kregen wij tot onze grote
verrassing een extra bedrag als prijs
voor de meest creatieve promotie
van de actie (€ 250,-). De eigen
gemaakte flyer én het ophalen van
de cheque met de hele Vereniging
in de stromende regen, hebben
daar zeker toe bijgedragen!
Het geld komt ten goede aan de Feestactiviteiten in ons Jubileumjaar

Actie Zorgverzekeraar Salland: op zoek naar Verkeersregelaars !

Zorgverzekeraar Salland bood onze Vereniging de kans om mee te doen met hun actie om
vrijwilligers te vragen. Coördinator Verkeersregelaars Dick Joustra maakte goed gebruik
van deze mogelijkheid. Er werd een film gemaakt waarin gevraagd werd om enthousiaste
mensen die Verkeersregelaar willen worden voor de Stokvisrijders. Deze film is nog
regelmatig te zien op onze Facebook pagina. De actie leverde een aantal positieve reacties
op, dus in 2020 rijden er hopelijk nieuwe vrijwilligers mee. Informatie opvragen en
aanmelden kan natuurlijk nog steeds bij Dick: tel. 06 – 51260339 / dickjoustra@gmail.com

Bericht van Fooruit:
Gemeente beleid over verstrekken van zwaardere accu’s

Enige tijd geleden is de vraag gesteld rondom het beleid van de gemeente bij verstrekken
van zwaardere accu’s .
De gemeente verstrekt geen zwaardere accu’s. Tot 1,5 jaar geleden kon dit wel, maar de
nieuwe modellen scootmobielen hebben minimaal een actieradius van 35 km. Het inzetten
van een zwaardere accu is niet langer noodzakelijk.
In het verleden heeft Welzorg wel - met bijbetaling door cliënt aan Welzorg en op verzoek
van cliënt - zwaardere accu’s geleverd. Voor zover wij weten gebeurt dit nu niet meer
omdat Welzorg de particuliere verkoop heeft afgestoten.
Indien er mensen zijn die wél een zwaardere accu hebben, dan zou dit kunnen omdat ze
de scootmobiel al langer dan 1,5 jaar gebruiken of men heeft tóch met Welzorg een deal
gemaakt, buiten de gemeente om.
Het beleid vanuit de gemeente is dus dat er geen zwaardere accu’s verstrekt worden.

Bericht van Fooruit over Het Hoor Café
De bijeenkomsten van het Het Hoor Café
worden in 2020 gehouden op:

Vrijdag 21feb./ 29 mei / 25 sept./ 27 nov. 2020
tijd:14.30 – 16.00 uur
Locatie: Wzc Humanitas ingang Balderikstraat Schrijftolk aanwezig.
Ontmoetings-, informatie- en advies bijeenkomst voor mensen met een gehoorbeperking.
Informatie en aanmelden: tel. 0570-641795 (op ma. en wo.) of welkom@fooruit.nl

Verjaardagsfeest op 12 oktober: tocht / hapje bij Cava Andalusië / bezoek
tentoonstelling Bergkerk / Rabo cheque ophalen / bowlen / gezellig etentje

Bezoek Hoofdkantoor NS op uitnodiging AVG (Assistentie Verlening Gehandicapten)
Anton Slag heeft een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van de NS en een goed
gesprek gehad over de verandering van assistentieverlening bij de NS in februari 2020.
Transvision houdt dan op en er komt een nieuwe aanbieder voor AVG op de stations.
Het contract liep af en daarom moest er een Europees aanbesteding worden gedaan.
Dit is een derde partij geworden. De NS krijgt er 100 stations bij voor AVG, vaak kleinere
stations waar geen personeel is. Nu gebeurde de assistentie al met hulp van
taxichauffeurs. Hierbij liep het al regelmatig fout: 2 keer bij mij zelf en een aantal keren
bij mensen die het op het kantoor van Fooruit gemeld hebben.
Het gaat mis als een taxichauffeur onderweg is en niet bij de trein kan wezen. Een
conducteur mag je officieel niet uit de trein helpen met een rolstoel of scootmobiel.
In mijn geval heeft een aardige conducteur mij toch geholpen, maar ook is het bij andere
mensen voorgekomen dat er niemand was om hen in de trein te helpen.
Op de nieuwe manier moet de AVG 10 minuten voor de afgesproken tijd zich via de app
melden dat ze op het station zijn zodat op het kantoor bekend is dat ze er zijn.
Dit wordt al uitgeprobeerd, maar het loopt nog niet helemaal goed.
Als er klachten zijn moet dit gemeld worden bij assistentieverlening zelf. Dit had ik ook
gedaan, vandaar de uitnodiging voor het gesprek. Ik heb het bezoek gedaan uit naam van
Fooruit. Dit heeft geholpen: alle nieuwe treinen worden zo gemaakt dat je er met rolstoel
en scootmobiel zo in kan rijden! Alleen duurt het nog wel een aantal jaren.
Ondertussen zijn al wel de nieuwe sprinters klaar om direct in te kunnen rijden.
Dat heb ik al uitgeprobeerd en dat gaat prima!
(Informatie en aanmelden: tel. 0570-641795 (op ma. en wo.) of welkom@fooruit.nl)

Snert tocht / Auke Pluim maakt groepsfoto / kennismaking met burgemeester Ron König

Bezoek Sint Nicolaas en Zwarte pieten op de soos

Kerstbroden voor alle Stokvisrijders tijdens de Kerstmiddag
Alle aanwezige Stokvisrijders kregen uit
handen van voorzitster Wilma Kok een
Kerstbrood overhandigd.
Dit werd mogelijk gemaakt door
sponsoren uit Deventer en Twello.
Zij worden heel hartelijk bedankt voor
dit gulle en heerlijke gebaar !

Goed einde en goed begin !
Het bestuur wenst iedereen fijne Feestdagen en een goede Jaarwisseling
Wij zien u graag op de Nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 6 januari !

Agenda:

Iedere maandag: soosmiddag in de recreatiezaal van
St. Jurriën van 14.00 –16.00 uur

Feestcommissie Stokvisrijders 15 jaar:
Vergadering tijdens de soosmiddagen op 13 jan. / 10 febr. / 9 maart / 6 april / 11 mei
We zoeken sponsors voor de Feestactiviteiten
Informatie bij onze penningmeester Riekie v.d. Velde, tel. 0571-275774
6 jan.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Aanvang 14.00 uur.Gelegenheid om elkaar het beste te wensen en
Nieuwjaarstoespraak van voorzitster Wilma Kok

20 jan.

Reizen door Azië – deel 2
Op reis met foto’s van Wilma Binnendijk tijdens de soosmiddag.
Koffie / thee om 14.00 uur, we “vertrekken” om 14.30 uur

25 jan.

BINGO middag, zaal open 14.00 uur, aanvang 14.30 uur
Iedereen is welkom, ook de bewoners van St. Jurriën, de gebruikers van
het activiteitencentrum en de bewoners van Zandweerd.

10 febr.

Soepsoos: Corrie Wolters zorgt voor heerlijke soep
Iedereen ontvangt een brief met informatie en een aanmeldstrook.

29 febr.

BINGO middag, zaal open 14.00 uur, aanvang 14.30 uur
Iedereen is welkom, ook de bewoners van St. Jurriën, de gebruikers van
het activiteitencentrum en de bewoners van Zandweerd.

2 maart

Algemene Leden Vergadering, zaal open 14.00 uur, aanvang 14.30 uur
Alle leden ontvangen een Agenda en het Jaarverslag 2019.
Iedereen wordt met klem verzocht om aanwezig te zijn vanwege de
belangrijke onderwerpen !! (zie blz. 2 van deze Nieuwsbrief)

14 maart

Bijeenkomst Verkeersregelaars, aanvang 14.00 uur in De Ark
De Verkeersregelaars ontvangen hiervoor een uitnodiging met agenda.

20 maart

Lentebakjes maken (nog onder voorbehoud)

28 maart

BINGO middag, zaal open 14.00 uur, aanvang 14.30 uur
Iedereen is welkom, ook de bewoners van St. Jurriën, de gebruikers van
het activiteitencentrum en de bewoners van Zandweerd.
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