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Scootmobielvereniging
De Stokvisrijders

Bestuurszaken
Voor alle mensen zal het jaar 2020 een diepe betekenis achterlaten.
COVID-19, ziekte, overlijden, maatregelen, isolement en 1,5 m. afstand.
Voor de Stokvisrijders is dat niet anders.
Behalve de problemen die iedereen tegenkwam, werd de Scootmobielvereniging
ernstig beperkt in haar activiteiten, misten de leden en vrijwilligers hun contacten,
de gezelligheid en vooral het samen op pad gaan met de scootmobiel.
Op zaterdag 14 maart was de laatste bijeenkomst van de Verkeersregelaars. Deze
bijeenkomst was bedoeld als voorbereiding van het nieuwe tochten seizoen, maar
stond opeens in het teken van het virus. In goed overleg werd besloten door het
bestuur en de vrijwilligers om te stoppen met de activiteiten vanwege de leeftijd
en kwetsbaarheid van onze Stokvisrijders.
De leden werden op de hoogte gebracht: geen soos- en bingomiddagen, geen
tochten, bloemstukjes, Avond Fiets4Daagse, uitstapje, enz.
Dit was een vreemd moment voor onze Vereniging die in 2019 gestart was met de
viering van het 15-jarig bestaan en daar in 2020 een vervolg aan wilde geven.
Het bestuur heeft vanaf het genoemde besluit geprobeerd om “op afstand” zo goed
mogelijk te functioneren en zo veel mogelijk de leden en vrijwilligers betrokken te
houden bij de Vereniging. Wanneer de maatregelen het toelieten, werd met
inachtneming daarvan, vergaderd in De Ark. Enerzijds kreeg de organisatie zelf
veel aandacht en tevens werd gezorgd voor “Activiteiten op Afstand”.
Lief en leed delen en zorgen voor elkaar kregen een nieuwe betekenis.
Niet vanwege Corona, maar toch overleden helaas 8 personen uit de kring van de
Stokvisrijders. Er werd afscheid genomen van dhr. T. Sewrag, mevr. W. Pels,
mevr. D. Doldersum, dhr. T. Kogelman, dhr. G. van Nieuwenhoven, oud-lid mevr.
A. Pothaar en de partners van mevr. J. van Tongeren en dhr. N. Goodijk.
Het lief kon, zij het in aangepaste vorm, ook van harte aandacht krijgen:
Het huwelijk van mevr. M. van Stokkum en dhr. D. Saadhoff en de trouwdagen van
de echtparen Hulshoff (50 jr.), Stormink (50 jr.) en Wolters (55 jr.).
Vanaf half maart werd een Belteam opgestart. Bestuursleden hadden waar mogelijk
wekelijks telefonisch contact met alle leden. Zo was er ruimte voor informatie uit
de Vereniging en persoonlijke vragen maar het betekende vooral een positief
moment in een zorgelijke tijd. Dit initiatief wordt zeer op prijs gesteld en wordt
vervolgd in 2021 zolang dit nodig is.
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)

Naam- en Statutenwijziging
De Algemene Ledenvergadering van 2 maart 2020 markeert een belangrijk moment
in de geschiedenis van de Scootmobielvereniging. Op voorstel van het bestuur en na
gedegen overleg met de leden werd besloten tot naamsverandering van de
Vereniging. Reden hiervoor was de grote betrokkenheid van leden, vrijwilligers en
sponsoren in Twello. De Vereniging beperkt zich niet tot Deventer. Daarom werd de
naam veranderd in Scootmobielvereniging De Stokvisrijders. De leden gaven
akkoord aan het bestuur om de formele procedure hiervoor in gang te zetten.
Aangezien een bestaan van 15 jaar ook de nodige veranderingen met zich
meebrengt, werden op aanraden van de notaris ook de Statuten aangepast.
De besluitvorming hier over kon ten dele plaatsvinden tijdens de Ledenvergadering
en is daarna steeds schriftelijk en via de Nieuwsbrief gecommuniceerd.
De notaris heeft dit proces nauwlettend gevolgd.
Tijdens de bestuursvergadering van 28 oktober 2020 werd de Akte van
Statutenwijziging in bijzijn van mevr. L. Thijssen van Notariskantoor Smalbraak
ondertekend.

Website en Huisstijl
De website van de Vereniging heeft negen jaar bijzonder goed gefunctioneerd met
dank aan dhr. B. Breedveld. Geconstateerd werd dat een opfrisbeurt gewenst was,
mede door de bovengenoemde veranderingen. Mevr. R. Lübbe meldde zich aan als
vrijwilliger voor deze klus. Zij heeft samen met de secretaris in een half jaar tijd
de website vernieuwd, waarbij belangrijke elementen van de oude site uiteraard
bewaard zijn gebleven: goed leesbaar, grote toegankelijkheid, makkelijk zoeken en
een positief visitekaartje van de Scootmobielvereniging. De samenwerking verliep
vanwege de RIVM maatregelen volledig per telefoon en mail en op 18 augustus kon
www.stokvisrijders.nl online met een stroom positieve reacties tot gevolg.
Na alle formele veranderingen moest ook de huisstijl aangepast worden.
Grafisch vormgever Jean Klare bood ondersteuning om e.e.a. te realiseren.
Daarna volgde uiteraard de aanpassing van het drukwerk.

Activiteiten op Afstand
De gebruikelijke activiteiten waren in de Coronatijd niet mogelijk. Veiligheid en
gezondheid moesten voorop staan. Naast het Belteam zijn daarom een aantal
“Activiteiten op Afstand” gerealiseerd. De Nieuwsbrief kwam ook dit jaar viermaal
uit en ging gepaard met verrassingen. Voor Pasen werden tulpen rondgebracht, de
dames van handwerkclub Steekje Los haakten harten onder de riem, er werd
gepuzzeld, iedereen ontving verjaardagpost, Sint en Pieten kwamen hun
cadeautjes aan de deur brengen en vrijwilligers brachten voor de Kerst
krentenbrood en een pen met de nieuwe naam van de Vereniging.
Af en toe iets gezelligs en zoveel mogelijk aandacht hielden de Stokvisrijders
betrokken bij hun Vereniging.

Tocht
Voor de Stokvisrijders zijn de tochten het allerbelangrijkste. Samen op pad met de
scootmobiel, genieten van stad en natuur, een leuke pauzeplek en elkaar gezellig
ontmoeten. En dat alles was in het verslagjaar bijna onmogelijk. Toch is het gelukt
om in september één tocht te rijden. Met inachtneming van heel strenge
voorwaarden werd een geweldige Twellotocht gereden. Bij de Indo Garden in
Posterenk stond een fantastisch buffet klaar en met inspanning van bestuur en
vrijwilligers werd deze dag een hoogtepunt voor onze leden.

Vrijwilligers
In het voorjaar zorgden de Verkeersregelaars voor hun certificering en zij stonden
al klaar om de tochten te begeleiden. Helaas konden zij dit jaar weinig uitrichten.
Alle vrijwilligers werden betrokken bij de Activiteiten op Afstand en dit werd zeer
op prijs gesteld. De Vereniging is erg blij dat geen enkele vrijwilliger is afgehaakt
en dat iedereen zeer gemotiveerd uitkijkt naar het komend jaar.

Financiën
Met alle problemen in het verslagjaar was het fijn dat de Vereniging een financieel
gezonde basis heeft. Daardoor konden de feestelijke tocht en de genoemde
activiteiten doorgang vinden. De Stokvisrijders zijn de sponsoren enorm erkentelijk
voor hun niet aflatende steun. Zij staan vermeld op de website met een directe
link naar hun bedrijven. Een aantal bijzondere initiatieven waren:
- Gemeente Voorst ondersteunde de Vereniging in de notariskosten voor het
realiseren van de formele veranderingen.
- Deelname aan de actie Rabo ClubSupport resulteerde in een bedrag ten
behoeve van een Activiteit op Afstand.
- DekaMarkt, Jumbo Twello Binnendijk en Albert Heijn, allen uit Twello,
zorgden voor Kerstbroden voor alle leden en vrijwilligers.
Met vragen over de financiën kan men terecht bij de penningmeester.

