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Bestuurszaken 
Het bestuur stond voor nieuwe uitdagingen in 2021.  
Terwijl leden en vrijwilligers steeds sterker behoefte kregen aan gezamenlijke 
activiteiten en contacten, bepaalden virus, maatregelen en dus beperkingen de 
mogelijkheden van de Vereniging. De gezondheid van De Stokvisrijders stond steeds 
voorop. Dat betekende onder andere dat de eerste bestuursvergadering pas fysiek 
eind mei gehouden werd en de eerste tocht in juli plaatsvond nadat iedereen was 
gevaccineerd. 
 
Ook in dit verslagjaar was er veel persoonlijke aandacht voor onze leden, onder 
andere middels het in 2020 opgerichte Belteam. Daarnaast werd veel lief en leed 
gedeeld. Sommige leden zegden hun lidmaatschap op om dichterbij hun familie te 
gaan wonen. Ook kregen wij bericht van het overlijden van mevr. K. Voortman, 
dhr. A. Slag en de partners van mevr. te Booy en mevr. v. Stokkum. Dhr. Slag was 
medeoprichter van onze Vereniging en jarenlang bestuurslid. Wij zijn hem veel 
dank verschuldigd voor alles wat hij gedaan heeft voor De Stokvisrijders. 
 
Het bestuur werd geconfronteerd met nieuwe wetgeving, juist nadat aan het eind 
van 2020 de vernieuwing van de Statuten gerealiseerd werd. De Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen trad op 1 juli in werking en is ook van toepassing op onze 
kleine organisatie. Contact met de notaris leverde geruststelling op, aangezien aan 
alle verplichtingen vanwege deze wetgeving reeds voldaan werd in onze nieuwe 
Statuten. In het najaar kreeg het bestuur bericht over de wettelijke verplichting 
om UBO’s in te schrijven in het UBO-register van de Kamer van Koophandel. 
Hieraan zal worden voldaan in het voorjaar van 2022. De niet aflatende regelgeving 
betekent veel extra werk voor de bestuursleden en dit wordt als bijzonder 
onplezierig ervaren. 
 
Teruglezend in de verslagen blijkt dat het bestuur toch ondanks corona veelzijdig 
aandacht kon geven aan het reilen en zeilen van de Vereniging. 
Naast genoemde zaken werd na de zomer de soosmiddag weer opgestart, werden 
er Nieuwsbrieven gemaakt en de financiën op peil gehouden (zie elders in dit 
verslag). Ook kwamen er vlaggetjes met het nieuwe logo op alle scootmobielen.  
Deze verhogen de herkenbaarheid en de veiligheid van onze leden. 
 
2021 was uitgeroepen tot Nationaal Jaar van de Vrijwilliger. Ons bestuur is 
ontzettend blij met de inzet van de vrijwilligers voor onze Stokvisrijders. Op 
allerlei manieren ondersteunen zij de Vereniging en zonder hen kunnen onze leden 
niet rijden. Daarom wordt in dit jaarverslag apart stilgestaan bij de highlights voor 
de vrijwilligers. Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun waardevolle inzet.  
 
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) 
 

 



Vrijwilligers  
In het verslagjaar stonden de schijnwerpers op onze vrijwilligers. 
Zij vormen de ruggengraat van de Vereniging en het genoemde Nationale Jaar 
maakte het extra bijzonder om de waardering voor hun inzet te vieren. 
Op 11 september werd een speciale tocht voor hen gereden met koffie in Olst, een 
overtocht met de pont en een gezellig diner in Terwolde. De leden en vrijwilligers 
die niet in staat waren om mee te rijden of te fietsen kwamen daarvoor 
rechtstreeks naar de feestlocatie. Daar werd eerst de nieuwe groepsfoto gemaakt 
en vervolgens opende voorzitster Wilma Kok de avond met een feestrede.  
Deze is opgenomen in Nieuwsbrief 2021, 3.  
Tijdens deze waardevolle bijeenkomst werd tevens afscheid genomen van de 
scheidend burgemeester van Voorst dhr. J. Penninx. Hij werd bedankt voor de fijne 
samenwerking en ondersteuning die wij jarenlang ontvingen. 
 
Op 19 november mochten de vrijwilligers van De Stokvisrijders uit handen van 
Statenlid dhr. van Moorsel de Provinciale Vrijwilligersprijs ontvangen.  
Het is een enorme eer om te weten hoe het werk van de Vereniging gewaardeerd 
wordt: “Voor het verrichten van werk dat onbetaalbaar is”.  
 
Op 7 december, de nationale dag van de vrijwilliger, bedankt Deventer alle 
vrijwilligers. Ditmaal kregen de dames Ellonk, V.d. Velde en Kok bloemen 
aangeboden als dank voor hun inzet. 
Tevens is een woord van dank aan coördinator Dick Joustra op zijn plaats. Zijn 
enthousiasme, werk voor de Verkeersregelaars en advisering van het bestuur zijn 
een waardevolle inbreng voor onze Vereniging. 
 
 

Tochten 
Het verlangen om weer op pad te gaan met elkaar was erg groot. Toch hebben wij 
tot juli gewacht met de eerste tocht. Reden hiervoor was volledige vaccinatie van 
alle leden en vrijwilligers. Tevens kregen wij in deze tijd toestemming van de 
Gemeente voor alle tochten met in achtneming van strenge voorwaarden.  
Onze Verkeersregelaars hadden in het voorjaar hun certificering op orde en waren 
enthousiast om hun klus weer op te pakken zodra het kon.   
 
De tochten van 2021 werden iedere keer een feest voor de rijders: in juli was het 
een zonnig weerzien van elkaar met de nieuwe vlag op de scoots en een hapje bij 
de visboer. Omdat de Avond Fiets4daagse in Twello geen doorgang vond, heeft de 
organisatie E.T.T. voor aparte routes gezorgd en dat betekende eind juli voor De 
Stokvisrijders een prachtige avondtocht rond Bussloo. 
In augustus volgde in het kader van de IJsselbiënnale een tocht langs Street Art 
werken met uitleg daarbij en koffie bij de Deventer Kanovereniging.  
Na de feestelijke tocht in september,  volgde in oktober de herfsttocht in de 
omgeving van Diepenveen en tot slot de traditionele Snerttocht in november nog 
vlak voor een nieuwe aanscherping van de maatregelen.  
 
 

 



Activiteiten  
Net als in het voorgaande jaar, waren gebruikelijke activiteiten vaak niet mogelijk. 
Soos en bingomiddagen in een groot gedeelte van het jaar, de tochten tot juli, het 
uitstapje en de december activiteiten moesten De Stokvisrijders missen. 
 
Daarom waren er in het voorjaar een aantal “Activiteiten op Afstand”.  
De Puzzel in de Nieuwsbrief zetten leden aan het werk. In de sneeuwperiode 
konden De Stokvisrijders niet naar buiten, maar deelden massaal foto’s van hun 
uitzicht op facebook. Met Pasen werden alle leden en vrijwilligers verrast met een 
feestelijk doosje eieren. 
Veel informatie werd gedeeld via de facebookpagina en onze website 
www.stokvisrijders.nl. Kaarten en telefoontjes rond verjaardagen en bij ziekte 
waren voor de Vereniging vanzelfsprekend en aan het eind van het jaar ontving 
iedereen bij de Nieuwsbrief een wenskaart. 
 
 

Financiën  
Alle bedrijven en instellingen hadden het moeilijk in dit verslagjaar.  
Daarom is het bestuur extra blij dat er toch voldoende financiële ondersteuning 
was om de Vereniging ook op dit terrein gezond te houden. 
Voor een link naar onze sponsoren verwijzen wij graag naar de website. 
Daarnaast waren er ook (anonieme) personen die een bijdrage leverden, zelfs 
tijdens één van de tochten. Dank aan alle betrokkenen is zeker op zijn plaats. 
Tot slot konden De Stokvisrijders weer deelnemen aan Rabo ClubSupport.  
Het bedrag dat de penningmeester mocht ontvangen wordt in het volgend jaar 
gebruikt ten behoeve van promotie activiteiten.  
Met vragen over de financiën kan men terecht bij de penningmeester. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.stokvisrijders.nl/

