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SAMEN RIJDEN IS EEN FEESTJE!

EN HET WORDT NOG LEUKER:
SAMEN NAAR DE SOOS OP 18 OKTOBER !
Wat zijn wij blij dat De Stokvisrijders elkaar weer kunnen ontmoeten !
In juli reden wij de eerste tocht en nu in de herfst kunnen wij weer veilig bij elkaar
komen in St. Jurriën.
Op maandag 18 oktober om 14.00 uur wordt het eerste kopje koffie ingeschonken door
onze voorzitster Wilma Kok !

Van onze voorzitster:
Op 11 september werd de Verrassingstocht gereden ter ere van onze
Vrijwilligers. 2021 is het jaar van het Vrijwilligerswerk en dat laten de
Stokvisrijders natuurlijk niet geruisloos aan zich voorbij gaan!
De tocht ging door Diepenveen naar Het Bakhuus in Olst voor koffie met
gebak. Daarna zette de pont de Vereniging over en reden we naar
Restaurant Kriebelz in Terwolde.
Wilma Kok hield een Feestrede die we graag nog eens laten lezen:

Welkom Stokvisrijders en vrijwilligers en een bijzonder hartelijk welkom voor de oud-burgemeester
van de gemeente Voorst de heer Jos Penninx en zijn vrouw. Wij zijn bijzonder blij dat u de tijd heeft
genomen in uw altijd nog overvolle agenda om ons met uw bezoek te komen vereren.
Het bestuur van de Stokvisrijders heeft U beiden uitgenodigd omdat meerdere scootmobielrijders uit
Twello lid werden van de Deventer Stokvisrijders en vooral ook voor de goede samenwerking.
Dank nog voor de mooie tocht die u een paar jaar geleden voor ons hebt uitgezet in Twello en omgeving.
De sponsoring van de Voorster middenstand maar vooral door Uw enthousiaste en spontane medewerking
aan onze naamsverandering. Wij hebben dan ook onze naam Deventer Stokvisrijders veranderd in
Stokvisrijders omdat we niet langer plaats gebonden konden zijn door de ondersteuning van de Voorster
gemeenschap. De gemeente Voorst ondersteunt onze club waar ze dat kan. (APPLAUS)
2021 is het jaar van de vrijwilligers! (APPLAUS)
Zonder vrijwilligers kan een club niet bestaan. Wij beschikken over veel vrijwilligers die zich met hart
en ziel inzetten voor onze club. Hierbij denken wij nu vooral aan onze verkeersregelaars, EHBO mensen,
nieuwsbriefschrijfster, de bingomensen en helpers, ritmeester en zijn ondersteuner, de fotografie en het
websitebeheer, de mevrouw die de kaarten verzorgt voor zieken, ons belteam in coronatijd en natuurlijk
ons bestuur. Wij, ons bestuur dus, zijn allen vrijwilligers. Vele uren worden erin gestoken voor het
voortbestaan van onze club. Zonder deze mensen zijn we nergens, dus een beetje waardering en respect
is hier wel op zijn plaats. (APPLAUS)
Wij hopen dat de samenwerking voor de toekomst zich ook verder goed mag gaan ontwikkelen en
groeien en misschien zijn er onder jullie nog mensen die ons willen versterken, altijd welkom.
Voorts wens ik jullie allen namens het bestuur een eet smakelijk en kom vanavond gezond weer thuis!

Van het bestuur:
Lief en leed
Op 4 juli overleed ons lid Käthy Voortman en daarvoor schreef onze voorzitster een In Memoriam.
Tevens ontvingen wij bericht van het overlijden van de echtgenoot van Marian te Booy. We wensen
de beide families en betrokkenen veel sterkte.
Welkom
Wij zijn blij dat we nieuwe leden mogen verwelkomen. Dit zijn dhr. en mevr. Dekker en dhr. A. Visser.
Fijn dat jullie nog een paar tochten kunnen meerijden in dit jaar en hopelijk kunnen we elkaar ook
ontmoeten op de Soos.
Corona maatregelen
Het is fijn dat er steeds meer versoepelingen zijn. Maar houdt rekening met de nog steeds bestaande
maatregelen! Het bestuur blijft stimuleren dat alle leden en vrijwilligers zijn ingeënt. Mocht dit niet
het geval zijn, dan vragen wij bij activiteiten om vooraf te laten testen!

In Memoriam
Wederom is een lid van onze Vereniging ons ontvallen.
Mevr. Käthy Voortman is na een aantal jaren lid te zijn geweest van
ons heengegaan. Haar laatste weken heeft ze doorgebracht in De
Hospice en is daar vredig overleden.
Bij De Stokvisrijders heeft ze genoten van de diverse activiteiten
zoals de tochten, de mensen om haar heen en vooral de Sinterklaas
bezoeken en attenties zoals met de Paas- en Kerstdagen.
Zelf hield ze ook van organiseren voor mensen om haar heen zoals
diverse uitjes. Zij maakte overal een feestje van en heeft ondanks
haar handicap toch weten te genieten en vooral anderen laten
meegenieten.
In stilte heeft De Vereniging afscheid van haar genomen en wij zullen haar naam met respect
herdenken. Ze laat een leegte achter bij velen van ons.

Tocht 10 juli
Op deze prachtige dag kon de eerste tocht van 2021 gereden worden. Rekening houden met veel
maatregelen: WC gebruik bij fa. Bouwman, buiten koffie drinken bij Huize Salland, apart
toestemming van de gemeente….alles was leuk want we mochten weer op pad met elkaar!

En met dank aan
Anton Blokvoort voor de
heerlijke vis traktatie!

DE STOKVISRIJDERS DOEN WEER MEE !!
Alle leden van Rabobank Salland
kunnen hun stem uitbrengen op onze
Vereniging:
De actie duurt van 4 tot 25 oktober.
We vragen iedereen om dit zoveel
mogelijk rond te vertellen aan familie,
vrienden, buren, thuiszorgmedewerkers, de bakker en de
groenteboer, enz.
Hoe meer stemmen, des te meer geld
we ontvangen. De opbrengst gebruiken
we voor Promotie Activiteiten, want
we kunnen nog meer leden, meer
vrijwilligers en meer donateurs
gebruiken!

Avondtocht 29 juli
Als alternatief voor de Avond Fietsvierdaagse in Twello, ontvingen we routes van E.T.T. om zelf een
tocht te organiseren. Wat was het leuk om ’s avonds te rijden, te genieten van de zon over velden,
bos en boerderijen en bij Pitch & Putt bij Bussloo koffie te drinken!

Bericht van de penningmeester
We krijgen regelmatig vragen over de kosten van de Vereniging en de hoogte van het lidmaatschap.
Dus wordt het tijd om daar over iets te vertellen:
De inkomsten krijgen we van verschillende kanten:
-

€ 40,- lidmaatschap per persoon per jaar
Sponsorgeld
Inkomsten van de Bingo
Gratis onderdak in St. Jurriën

In de corona periode hebben we beduidend minder geld ontvangen, want we kregen minder leden, er
was geen Bingo en de bedrijven hadden het erg zwaar, dus konden ons niet altijd financieel
ondersteunen, wat we heel goed begrijpen.
De Vereniging kost serieus geld. Uitgaven zijn er bijvoorbeeld voor:
-

De koffie tijdens de tochten
Het onderdak voor vergaderingen in De Ark
Viermaal per jaar een Nieuwsbrief
Vaste kosten voor de website
Lief en leed: verjaardagspost, bloemen bij ziekte en overlijden
Bijzondere activiteiten, zoals dit jaar het etentje voor leden en vrijwilligers op 11 sept.

Soms vragen we een extra bijdrage omdat niet alle leden mee doen.
Denk maar aan Sinterklaas of het maken van bloemstukjes.
Dit overzicht is niet volledig, maar het geeft een inkijkje hoe de penningmeester de inkomsten en
uitgaven goed op elkaar afstemt.
Eenmaal per jaar kijkt de Kascommissie mee hoe de zaken er voor staan.
Alles wordt duurder, ook voor de Stokvisrijders. Dat betekent dat het bestuur overweegt om in de
toekomst het lidmaatschap toch te verhogen met € 5,-.
Dit zal dan eerst besproken worden op de volgende Algemene Ledenvergadering.
Voorop staat dat iedereen mee moet kunnen doen!
Hebben jullie vragen over dit verhaal, kun je altijd contact opnemen met mij!
Hartelijke groet, Riekie v.d. Velde

We zijn blij met onze nieuwe
Groepsfoto!
Op 11 september waren de meeste leden
en vrijwilligers aanwezig. Wat hebben we
toch een mooie Vereniging!
De foto gaat weer gebruikt worden bij
officiële publicaties, op de Start pagina
van onze website, Facebook en
natuurlijk op de voorpagina van ons
Jaarverslag 2021

IJsselbiënnale Tocht
De IJsselbiënnale bracht ons via het kunstwerk Worpscape van Rob Sweere in het Worpplantsoen
naar een aantal prachtige Street Art werken. Met dank aan John voor de tocht, de Verkeersregelaars
voor de goede begeleiding, Wilma voor de uitleg van de kunstwerken en de Deventer Kanovereniging
voor de lekkere koffie en de gezellige ontvangst!

Op zaterdag 23 oktober start de Stokvisrijders Bingo !!
De aanvang is om 14.30 uur en de zaal gaat open om 14.00 uur.
De kosten zijn € 5,- per plankje.
De opbrengst komt hele maal ten goede aan activiteiten
voor onze leden.

Iedereen is van harte welkom !!

Verrassingstocht ter ere van onze Vrijwilligers
Kijk voor alle foto’s op onze website en lees de toespraak van Wilma Kok op blz. 2

Bericht voor de Verkeersregelaars
We hadden destijds afgesproken dat we op 16 oktober bij elkaar zouden komen om
de tochten te evalueren.
Deze bijeenkomst gaat niet door in overleg met Coördinator Dick Joustra.
In november wordt de activiteiten kalender voor 2022 samengesteld.
Dan krijgen jullie bericht wanneer we weer bij elkaar komen in het vroege voorjaar.
Hebben jullie vragen, dan weten jullie de weg.
We zien elkaar nog uitgebreid tijdens de tochten van 9 okt. en 13 nov. !

AGENDA:

OKTOBER – NOVEMBER - DECEMBER

9 okt.

HERFST TOCHT
Verzamelen op het Vogeleiland om 13.30 u. / vertrek om 14.00 u.
Houdt er rekening mee dat het al nat en/of koud kan zijn

18 okt.

HOERA, DE EERSTE SOOSMIDDAG !
De Soos wordt zoals gebruikelijk gehouden in de recreatiezaal van St. Jurriën
Iedereen is welkom altijd op maandagmiddag van 14.00 – 16.00 uur.

23 okt.

BINGO MIDDAG!
Iedereen is van harte welkom in de recreatiezaal van St. Jurriën:
zaal open om 14.00 uur en aanvang 14.30 uur

13 nov.

SNERT TOCHT
Verzamelen op het Vogeleiland om 13.30 u. / vertrek om 14.00 u.
Volgens traditie sluiten we het tochten seizoen af met een rit naar het Hovenhuus
voor een lekkere kop erwten soep!

27 nov.

BINGO MIDDAG!
Iedereen is van harte welkom in de recreatiezaal van St. Jurriën:
zaal open om 14.00 uur en aanvang 14.30 uur

DECEMBER ACTIVITEITEN:
Over de december activiteiten krijgen leden en vrijwilligers post.
Dus houdt de brievenbus in de gaten!!
6 dec.

SOOSMIDDAG MET ….JA WIST IK HET MAAR…..
We hebben Sinterklaas geschreven, maar we weten nog niet hoe lang hij in
quarantaine moet!

10 dec.

KERSTBAKJES MAKEN

18 dec.

KERSTBINGO
Iedereen is van harte welkom in de recreatiezaal van St. Jurriën:
zaal open om 14.00 uur en aanvang 14.30 uur

20 dec.

LAATSTE SOOSMIDDAG VAN HET JAAR
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