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PUZZEL PRIJZEN FEEST IN TWELLO ! 
 

 

 

En de gelukkige winnaar is: HERMAN NIJDEKEN! 

Hij mocht uit handen van Joke van Tongeren een mooie cadeaubon ontvangen. 

Veertien deelnemers aan de Puzzelwedstrijd belden hun oplossing door. Maar helaas waren er  
ook mensen die een fout maakten: aan het eind van de zin werd het uitroepteken vergeten !!! 
Meer is hierover te lezen in deze Nieuwsbrief…. 
 

 



 

Van onze voorzitter: 

Beste Stokvisrijders, 

Vanmorgen vroeg kwam ik terug uit het ziekenhuis na een controle  
van mijn pacemaker en ik kreeg weer groen licht tot oktober  
aanstaande. Heel blij was ik en onderweg hoorde ik de vogels zingen  
en de zon kwam in volle glorie op.  
 
Toen dacht ik meteen aan onze Stokvisrijders die ook zo graag naar  
buiten willen om weer een tocht te maken in de natuur.  
 
 
 

Maar beste mensen zoals het er nu uitziet komt het allemaal heel langzaam op gang en kunnen we 
misschien over een paar maand weer een tocht maken. IJzer breken met handen gaat nu eenmaal niet  
en geduld is een schone zaak. Maar ja ik weet het: het geduld begint op te raken en we willen eruit! 
Met het vooruitzicht van de komende Pasen wil ik jullie toch nog wat vragen.  
Hou nog even vol en dan knallen we weer de natuur in. We gaan genieten van alles wat zich weer  
voor ons openbaart. Laten we denken aan alle mensen die ook naar buiten willen maar dat helemaal 
niet kunnen. Dat verzoent weer een heleboel! 
Vanaf deze plaats wil ik jullie een hele mooie Pasen wensen en hopelijk weer snel tot ziens. 
 
Jullie voorzitter, 

Wilma Kok – Scholten. 

 

 

Van het bestuur: 
In de vorige Nieuwsbrief is aan de orde geweest dat er geen Algemene Ledenvergadering kan 
plaatsvinden vanwege het virus en de maatregelen daarvoor. 
Daarom hebben alle Stokvisrijders in februari het Jaarverslag 2020 ontvangen met een  
begeleidende brief. Er zijn bij de voorzitter en de secretaris geen opmerkingen over ontvangen. 
 
Daarom zetten wij nu een aantal onderwerpen op een rijtje: 
(Her) benoeming Wilma Kok en Duco Saadhoff 
Er zijn geen reacties ontvangen en het bestuur is ontzettend blij dat beide bestuursleden blijven. 
Wilma en Duco hartelijk dank voor jullie grote inzet voor de Stokvisrijders! 
 
Jaarrekening 2020 en Kascontrole 
Penningmeester Riekie v.d. Velde en boekhoudster Gerrie Garrits hebben een helder overzicht  
gemaakt van inkomsten en uitgaven in het afgelopen jaar. Daarna heeft de kascontrole plaats-   
gevonden door Anton Slag. Alle zaken werden in orde bevonden en het bestuur kon décharge verleend 
worden. Het bestuur is blij dat we ondanks deze moeilijk tijd alles goed op orde kunnen houden:  
dank je wel dames! 
 
Lidmaatschapsgeld 2021 
Hartelijk dank aan alle leden die hun lidmaatschap hebben overgemaakt. 
Voor wie hier nog niet aan toe kwam: graag alsnog in de komende maand in orde maken.  
Niets is zo vervelend als om herinneringen te sturen….. 
 
Aanpassen Huishoudelijk Reglement 
De aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement die aangekondigd waren, laten nog op zich wachten. 
Kijk op de volgende bladzij waarom dat is. 
 
 

 



 

Nieuwe Wetgeving WBTR:  Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
Het bestuur was net begonnen met de aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement, toen er een 
nieuwe wet voor besturen werd aangekondigd. Deze wet gaat in op 1 juli 2021, maar er is nog vijf  
jaar de tijd om eventueel aanpassingen te maken. Er zouden bepaalde afspraken in de Statuten  
geregeld moeten worden en vastgelegd bij de notaris. De Stokvisrijders zullen begrijpen dat als het 
bestuur dit vorig jaar geweten had, wij gewacht hadden met de Statuten wijzigingen.  
 
Het bestuur zal eerst uitzoeken wat deze wet voor onze Vereniging betekent en wat eventuele 
consequenties zijn. De secretaris heeft inmiddels al een online informatie bijeenkomst bijgewoond. 
Vandaar dat de werkzaamheden aan het Huishoudelijk Reglement even stil gelegd zijn. 
Wordt vervolgd….. 
 

 
 
Puzzel prijzen: 
De oplossing van de puzzel in het decembernummer van de Nieuwsbrief was: 
 
Een gelukkig en gezond nieuwjaar  ! 

 
 
 
Veertien Stokvisrijders hebben hun oplossing aan 
Joke van Tongeren doorgebeld, helaas ook met 
foute antwoorden.  
Het venijn zat in de staart want het uitroepteken 
werd soms vergeten. 
 
Uit de goede oplossingen kwam door loting 
Herman Nijdeken als winnaar uit de bus. 
 
Joke heeft eerst afgewacht tot sneeuw en ijs 
verdwenen waren. Toen is ze op de scoot naar 
Twello gereden in gezelschap van fotografe Ria. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De poedelprijs (een rode zakdoek om uit te 
huilen) was voor één van de foute inzenders: 
Riekie v.d. Velde. 
 

Al met al een gezellige middag voor de  
betrokken Stokvisrijders !! 
 

 

 
 

 

 



Sneeuwpret van uit huis: 
En toen begon het te sneeuwen, dat was prachtig! Veel mensen naar buiten en aan de wandel om te 
genieten. Helaas voor de meeste Stokvisrijders was dat niet mogelijk. Zij deelden massaal foto’s van  
hun sneeuw uitzicht op Facebook. Er kwamen veel reacties op. Nog even een greep uit de stapel. 
 

  
 

Dick Joustra             Dorien v. Nieuwenhoven         Ria Hulshoff 
 

 
  

Cis Balster            Rita Rood           Helmi Lever 

 

 
 
Nieuwe hesjes en vlaggetjes: 
Onze naamsverandering betekent dat er straks gereden wordt met nieuwe vlaggetjes met ons  
nieuwe logo. Het bestuur is er druk mee in de weer! 
Ook komen er nieuwe oranje hesjes. Deze komen om de rugleuningen van de scoots van alle leden. 
Zo komen we straks weer vrolijk en veilig aan de start van de tochten. 
Er volgt nog een bericht hoe we dit varkentje gaan wassen! 
 

 



 
 

  REGEL HET NU VOOR LATER 

 

 

 

Enige tijd geleden was ik betrokken bij de statutenwijziging van De Deventer Stokvisrijders,  
oftewel Scootmobielvereniging De Stokvisrijders, zoals de vereniging nu officieel heet.  
De akte van statutenwijziging werd op 28 oktober 2020 op locatie getekend, ook toen al met 
mondkapjes, in een beperkt gezelschap en natuurlijk op 1,5 meter afstand. 
 
Corona  
Het behoeft geen nadere toelichting dat het Corona virus grote gevolgen heeft voor de maatschappij  
en in uw geval ook voor Scootmobielvereniging De Stokvisrijders en de activiteiten van de vereniging.  
Ik merk als notaris dat steeds meer mensen door de pandemie gaan nadenken of ze alles wel goed 
geregeld hebben. Het is dus ook niet voor niets dat onze beroepsorganisatie recent een landelijke 
campagne is gestart om hier meer bewustwording over te creëren. 
 
Levenstestament  
Want stel dat er iets met u gebeurt. U wordt ziek of u krijgt een ongeluk waardoor uw leven  
plotseling verandert. Een onverwachte gebeurtenis waarna u zelf geen beslissingen meer kunt nemen. 
Wie mag die beslissingen dan voor u nemen? Of weet u precies wat uw keuzes dan zijn?  
Dit soort wensen kunt u vastleggen in een levenstestament. Want dit is niet automatisch geregeld.  
En als u wacht tot u het écht nodig hebt, is het meestal te laat.  
 
Volmacht  
Een levenstestament is een volmacht die u geeft aan één of meer personen die u vertrouwt, om u te 
mogen vertegenwoordigen als u dat zelf - al dan niet tijdelijk – niet meer kunt.  
Ook is het mogelijk om in een levenstestament medische wensen te laten opnemen of zelfs wie er  
voor uw huisdier(en) zorgt als u dat zelf niet meer kunt. 
 
Het voordeel van een levenstestament dat bij de notaris is vastgelegd, is dat banken de genoemde 
vertrouwenspersoon erkennen en dat die vertrouwenspersoon de benodigde machtigingen verkrijgt  
om uw zaken te kunnen waarnemen. 
 
Mocht u meer willen lezen over dit onderwerp dan verwijs ik u naar: 
https://tekenvandaagvoormorgen.nl/  
U kunt uiteraard ook vrijblijvend contact opnemen met één van onze medewerkers op het  
gebied van familierecht.  
 
Ik wens u ten slotte alle goeds en hoop dat Scootmobielvereniging De Stokvisrijders snel weer  
activiteiten kan organiseren, waardoor u elkaar weer kunt ontmoeten. 

 
 
 
 

Mr. L. (Lilian) Thijssen, notaris 
 

Smalbraak Notarissen 
www.smalbraak.nl 
0570-612 737 

 

 

 



Achter de schermen 
In deze Corona tijd is er veel minder persoonlijk contact tussen  
de Stokvisrijders. Geen soos, geen tochten, geen momenten om  
even bij te kletsen. Dit betekent dat de meeste leden en vrijwilligers  
op de hoogte worden gehouden door een brief, de Nieuwsbrief en de 
telefoontjes van het Belteam. 
 
Er zijn veel mensen aan het werk om de Vereniging zo goed mogelijk  
aan het rijden te houden.Zonder volledig te zijn, hebben wij op deze 
bladzij een “Kijkje achter de schermen”: 
 
Corrie Wolters stuurt alle leden en vrijwilligers een  
felicitatie met hun verjaardag namens de hele Vereniging! 
 

• Dick Joustra: certificering van de Verkeersregelaars    

• Riekie v.d. Velde en Gerrie Garrits: de boekhouding  

• Ria Lübbe: website en foto’s  

• John Burger en Wilma Binnendijk: organisatie IJsselbiënnale Tocht 

• Joke van Tongeren: attenties zieke Stokvisrijders en hesjes 

• Wilma Kok: contact met sponsoren en nieuwe vlaggetjes  

• Duco en Mieke Saadhoff: organisatie Paasattentie  
 

• Postbodes: John Burger, Rinske Ellonk, Cis Balster, Dick Joustra en Helmi Lever 
 

 
 

Veilig rijden met je scoot 

 
Er rijden nu nog veel Stokvisrijders rond met oude vlaggetjes  
en hesjes. Daar komt verandering in! 
 
Er worden nieuwe hesjes bedrukt door Gineke van der Horst: 
Goed zichtbaar oranje en natuurlijk voorzien van ons nieuwe logo! 
 
Joke toont hier ons proef exemplaar. 
Vlaggetjes en hesjes worden besteld voor alle Stokvisrijders. 
Zodra ze binnen zijn, worden ze gratis op alle scoots gemonteerd. 
 
De mensen die meefietsen met de tochten krijgen ook een hesje. 
Aangezien de Verkeersregelaars en EHBO-ers al hun eigen hesje  

dragen, is straks de hele Vereniging goed zichtbaar ! 

 
(foto: M. Binnendijk) 

 

 
 

Tijdens het maken van deze Nieuwsbrief kwam een  
leuk bericht binnen van Mark en Jessica Rood:  
 
 
Op 17 maart werd hun tweeling geboren! 
 
De Stokvisrijders feliciteren Mark en Jessica, de broertjes  
Tijs en Boas en oma Rita Rood  
heel hartelijk met de komst van Dorian en Giel ! 
 

 



Sponsoring 
 
Sponsoren zijn van levensbelang voor de Stokvisrijders. 
Zonder financiële en/of praktische ondersteuning zijn er nauwelijks activiteiten mogelijk. 
Het lidmaatschap blijft bovendien financieel laagdrempelig, zodat alle scootrijders mee kunnen doen. 
 
Op deze bladzij zetten we een paar sponsoren in het zonnetje: 
 

 
Kerstbroden 
 
 
 
De leden en vrijwilligers van de Stokvisrijders 
werden op 21 december verrast met een heerlijke 
Kerststol uit Twello.  
 
Hartelijk dank hiervoor aan:  
  
JUMBO BINNENDIJK,  
DEKAMARKT en  
ALBERT HEIJN  
 
 

 
Activiteiten 
 
In de afgelopen maanden kregen wij geld op onze rekening overgemaakt ten behoeve van  
onze activiteiten. Daarvoor bedanken we hartelijk:  
 
  

  
 

  
Deze bedrijven zorgen er voor dat we straks met elkaar weer leuke dingen kunnen doen! 
 
 

 
 
 
Bij het Voorsternieuws mocht het bestuur aankloppen voor nieuwe vlaggetjes. 
 
Wat fijn dat er ondersteuning komt om straks weer up-to-date rond te rijden! 
 
Zoek op onze website www.stokvisrijders.nl naar Sponsoren. 
Klik het betreffende logo aan en  
kom op de website van de bedrijven die de Stokvisrijders ondersteunen. 
 
 

Dank je wel !! 
 
 

 



AGENDA:  APRIL – MEI - JUNI 

Soos- en Bingomiddag:   
Zodra deze activiteiten weer mogelijk zijn krijgt iedereen uiteraard bericht.  

 
 
1 april   Alle Stokvisrijders blijven thuis. 

   Dit is geen grap, want de Paashaas komt langs! 
 
4 en 5 april  Pasen 
 

Wij wensen iedereen een VROLIJK PASEN ! 

 

 

 

 

april / mei   Monteren nieuwe vlaggetjes en hesjes op alle scoots. 

13, 23 en 24 mei  Hemelvaart en Pinsteren: duimen voor mooi weer en lekker naar buiten. 

12 juni  Eerste Tocht van 2021 ?? 

 
Het bestuur weet dat de Stokvisrijders heel graag weer samen op pad willen. 
 
Afhankelijk van de hoeveelheid besmettingen en de vaccinaties, is het denkbaar dat er in juni  
een tocht gereden kan worden. Deze tocht zal dan (net als in sept. 2020) weer onder heel 
strenge voorwaarden georganiseerd worden. 
 
Kunnen we echt een tocht rijden,  
dan ontvangt iedereen een brief met informatie en een aanmeldstrook.  

 
Voor april, mei en juni: 

- Het BELTEAM houdt zoveel mogelijk contact 
- Als er wat aan de hand is, neem contact op met het bestuur 
- En we blijven HANDEN WASSEN en AFSTAND HOUDEN! 

 

 

Redactie          

Bijdragen:       W. Kok (blz. 2), L. Thijssen  (Regel het nu voor later) 

Foto’s:         D. Kok, R. Lübbe, D. Joustra, T. Wolters, M. Rood, diverse Stokvisrijders (sneeuwpret)  

Informatie:    www.stokvisrijders.nl en op onze facebookpagina 

Redactieadres: Pothoofd 208, 7411 ZG Deventer  // e-mail: wilma@binnendijk.com 

 

Met dank aan:        

 

 


