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Jaarverslag secretaris 2013 
 
Algemeen 
 

Het bestuur van Stichting Probus Nederland Informatie Centrum (kortweg: 
Probus Nederland) ziet het als zijn taak om informatie te verstrekken aan bij 
Probus Nederland aangesloten Probusclubs, om deze Probusclubs behulp-
zaam te zijn bij hun functioneren en om de Probusgedachte in Nederland in 
stand te houden en te verbreiden. 
Het bestuur heeft daartoe in 2013 onder meer de mogelijkheden van de 
website uitgebreid, waardoor Probusclubs gemakkelijker informatie kunnen 
verkrijgen, die zij nodig hebben. 
 
 
Nationale Probusdag 
 

Probus Nederland heeft voorts in 2013, zoals gebruikelijk, de eens in de twee 
jaar te houden Nationale Probusdag georganiseerd op 7 november 2013 in 
Ede. Aan deze dag werd door bijna 500 vertegenwoordigers van Probusclubs 
deelgenomen en er werden parallelsessies gehouden om de mogelijkheden 
van een clubwebsite te verduidelijken. 
 
De Nationale Probusdag is bedoeld om het gevoel en de beleving van de 
Probusgedachte gestalte te geven. Deelnemers aan deze Probusdag merken 
dat in het hele land de gedachte en de ideëen van Probus aanwezig zijn en 
beleefd worden en het is goed om samen met anderen dit Probusgevoel te 
hebben. 
De dag zelf was geslaagd met een pittige discussie over de kwaliteit en 
kwaliteitsborging van Probusclubs, – hierna volgt meer over dit onderwerp - 
met een gezellige lunch en de presentatie van de tweejaarlijkse enquête. 
Daarna vertelde Professor Herman Pleij een met talloze voorbeelden gelar-
deerd en soms hilarisch verhaal over de Nederlanders getiteld :  
“Voortgang of vooruitgang”. 
 
De geluiden over deze dag waren positief en er is alle reden om in 2015 weer 
een Nationale Probusdag te houden. 
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Kwaliteit en kwaliteitsborging 
 

Probus Nederland is in 2012 – mede naar aanleiding van enkele praktijk-
gevallen – verder gaan denken over kwaliteit van een Probusclub en over 
kwaliteitsborging. 
De in 2013 verder uitgewerkte gedachte was : 

Probus Nederland heeft de taak om een Certificaat van erkenning te 
verstrekken aan een nieuwe Probusclub, die is opgericht conform en 
voldoet aan hetgeen het Oprichtingsprotocol van een Probusclub 
vraagt. 

 
Het leek het bestuur van Probus Nederland dan ook een logische gedachte 
om eveneens bij bestaande Probusclubs periodiek na te gaan of zij nog steeds 
voldoen aan de eisen van het Oprichtingsprotocol.  
In extra Nieuwsbrieven openbaarde Probus Nederland haar ideëen over 
kwaliteit en kwaliteitsborging. 
 
 
Discussie (tijdens Nationale Probusdag) over 
kwaliteit en over hercertificering 
 

Zoals al gememoreerd, vond op de Nationale Probusdag een stevige 
discussie plaats over de kwaliteit van een Probusclub en de kwaliteitsborging.  
Vicevoorzitter Hans Vroon, die de discussie over dit onderwerp leiddde, trok 
aan de hand van de gevoerde discussies de volgende conclusies : 

a. De (aanwezige) Probusclubs onderschrijven de opvatting dat een 
Probusclub steeds tenminste moet voldoen aan de criteria die aan een 
Probusclub worden gesteld bij het toekennen van het Probuscertificaat. 

b. De uitoefening van controle daarop door middel van hercertificering stuit 
op brede weerstand; het voelde “als een graat in de keel” van de 
deelnemers aan de landelijke bijeenkomst; hercertificering gaan we dus 
niet doen. 

c. Een andere vorm van toetsing van de kwaliteit kan wel rekenen op in-
stemming; het doel is uiteindelijk kwaliteitsbevordering en kwaliteits-
bewaking. 

 
Deze conclusies zullen in 2014 verder worden uitgewerkt. 
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Enquête 
 

Uit de tijdens de Nationale Probusdag gepresenteerde enquête, waaraan 
88,5% van de Probusclubs deelnam, blijkt dat de gemiddelde leeftijd van 
Probusleden tot boven 74 jaar is gestegen. In 2012 heeft het bestuur van 
Probus Nederland hiervan een speciaal item gemaakt en bestuurslid Ad van 
der Waal, die de enquêteresultaten presenteerde tijdens de Nationale 
Probusdag, benadrukte nog eens: let op en zorg voor aanwas van met name 
jongere leden, zodat de Probusclub kan blijven bestaan. 
 
 
Probus Golfdag en Bridgedrive voor Probusleden 
 

Verder waren er in 2013 nog enkele activiteiten, die het Probusgevoel onder-
steunden : 
een Probus Golfdag op 11 juli en een voor Probusleden georganiseerde 
Bridgedrive op 19 juli. 
Met 95 golf(st)ers op de golfcourse van De Batouwe kon Stichting Probus 
Golf tevreden zijn over deze dag. 
De door Probusclub “De Vrije Heeren” uit Vianen georganiseerde Bridgedrive 
was met 38 bridge-paren goed bezet en ook deze activiteit draagt naar de 
mening van het bestuur van Probus Nederland bij aan het levend houden van 
de Probusgedachte en het Probusgevoel. 
 
 
Stichting Probus Benelux  
 

In 2013 is Stichting Probus Benelux opgericht door Coördinatie- en 
Informatiecentrum Probus Belgium en Probus Nederland.  
Doel is het beheren en bewaken van het merk en de logo’s van Probus in 
België, Nederland en Luxemburg. Bestuurders zijn de heer Yvan Vandewalle 
namens Probus Belgium en de heer Ad van der Waal namens Probus 
Nederland.  
Probus Benelux is houder geworden van de inschrijving van naam en 
beeldmerk in het Merkenregister in Den Haag. De inschrijving is geldig tot 
maart 2023. 
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Ontwikkeling aantal Probusclubs  
 

In 2013 zijn vier (in 2012: vijf) nieuwe clubs geïnstalleerd en gecertificeerd: 
• Probusclub St. Oedenrode te St. Oedenrode, installatie op 24 januari 

2013 (herenclub)  
• Probusclub Hillemien te Rotterdam, installatie op 30 mei 2013 

(damesclub) 
• Probusclub Damesclub 1 Harderwijk te Harderwijk, installatie op 4 

september 2013 (damesclub) 
• Probusclub Hummelo & Keppel te Hummelo, installatie op 18 

november 2013 (gemengde club) 
 
Ultimo 2013 bedroeg het aantal bij Probus Nederland aangesloten 
Probusclubs 417: 317 herenclubs, 16 damesclubs en 84 gemengde 
Probusclubs. In oprichting waren 12 Probusclubs. 
Het aantal Probusclubs met aan de website van Probus Nederland  
gekoppelde clubwebsites is in de loop van 2013 gestegen tot 170 (ultimo 
2012 : 140). 
 
 
Bestuurssamenstelling 
Het bestuur van Probus Nederland is in 2013 vijf maal in vergadering bijeen 
geweest.  
Het bestuur was gedurende het jaar 2013 als volgt samengesteld: 
 

dhr. G.W. (Wolter) Koster   voorzitter 
(PC De Zandkreek) 
 

dhr. J.S. (Hans) Vroon    vicevoorzitter 
(PC 't Geyne) 
 

dhr. mr. J.A.J. (Jan) van Zoest  secretaris 
(PC Alphen III) 
 

dhr. A. (Ad) van der Waal RA   penningmeester 
(PC Croonenburch) 
 

mevr. mr. L. (Wies) van Weele - de Jong 2e secretaris / 
(PC Oosterbeek IV)    clubadministratie 
 

mevr. T.M. (Mariëlla) van Essen  beheer Probus winkel / 
(PC Varsseveld e.o.)    2e penningmeester 
 

dhr. ir. R.A. (Ronald) van Maas  tot 15 oktober 2013 
(PC Enschede Oost)    bestuurslid ICT zaken 
 

dhr. ir. M.N.A.E. (Michel) Hoevenaars  vanaf 15 oktober 2013 
(PC Treeswijk)     bestuurslid ICT zaken 
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Bestuurssamenstelling (vervolg) 
 

Het beheer van de nationale website werd verzorgd door de 2e secretaris Wies 
van Weele. 
De redactie van de Probus Nieuwsbrief bestond uit de bestuursleden Hans 
Vroon en Wies van Weele. 
 
De zoektocht naar een nieuw bestuurslid ICT-zaken lukte tenslotte. 
Michel Hoevenaars volgde per 15 oktober 2013 Ronald van Maas op. 
Ronald heeft de afgelopen jaren de verdere ontwikkeling van het stelsel van 
websites en de daaraan gekoppelde mogelijkheden op vakkundige wijze 
geleid en begeleid, waarvoor onze hartelijke dank. 
 
Per ultimo 2013 is de voorzitter van het bestuur, Wolter Koster, afgetreden. 
Zoals afgesproken, is hij opgevolgd door de vicevoorzitter Hans Vroon, die dus 
per 1 januri 2014 voorzitter is. 
Wij danken Wolter graag voor zijn inzet en dynamiek om Probus Nederland bij 
de moderne tijd te brengen en te houden en voor zijn stevige en zeer 
betrokken manier om de Probusgedachte in Nederland in stand te houden en 
te verbreiden. 
 
Het blijkt niet eenvoudig te zijn om in de vacatures van vicevoorzitter en 
beheerder Probuswinkel / 2e penningmeester te voorzien. Men zou denken dat 
uit circa 12.000 Probusleden toch zeker geschikte kandidaten voor deze 
functies zich zouden aanmelden, maar de praktijk is helaas weerbarstiger. 
We zoeken verder.  
 
 
Website 
 

Evenals voorgaande jaren is in 2013 behoorlijk wat aandacht en geld besteed 
aan het verder ontwikkelen van de website en van de mogelijkheden ervan 
voor de gebruikers, de bij Probus Nederland aangesloten Probusclubs. 
In 2013 werd het mogelijk dat een secretaris van een Probusclub online 
toegang heeft tot de (email-) adressen van de secretarissen van de andere 
Probusclubs. 
 
Sinds een aantal jaren is het gebruikelijk, dat mutaties in deze gegevens door 
de clubsecretarissen zelf worden bijgehouden. De (digitale) adressenlijst, die 
tot begin 2013 werd rondgestuurd door Probus Nederland wordt niet meer 
rondgestuurd, omdat elke clubsecretaris de meest recente gegevens zelf kan 
inzien.  
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Probuswinkel 
 

Het jaar 2013 was voor de Probuswinkel een goed jaar, mede door de verkoop 
op de Nationale Probusdag. Dat levert altijd een groot aantal kopers op. 
De aanwas van nieuwe Probusclubs alsook van nieuwe leden gaat gestaag 
door. Dit zorgt voor regelmatige bestellingen van insignes en boekjes. Het 
‘Past president’-insigne wordt steeds vaker besteld; ook omdat het voor 
dames en heren geschikt is. Het insigne kan zelfs als alternatief voor een 
dasspeld gebruikt worden.  
 
Aan de artikelen op de website zijn er in 2013 twee toegevoegd, die zeer 
geschikt zijn voor jubilerende leden, te weten een karaf en een presse-papier, 
die rechtstreeks te bestellen zijn bij de firma Mauquoy in België.  
Ook is een voorbeeld van een Probus-muurschild op de website gezet. Deze 
schilden zijn te bestellen bij de Probuswinkel en worden eens in de twee jaar 
na de Nationale Probusdag bij voldoende aanvragen bij de leverancier 
besteld.  
 
De Probuswinkel bezit ook drie Probus-vlaggen, die te leen zijn aan te vragen. 
Zo luistert u uw feestelijke bijeenkomsten op.  
Op de Probus Golfdag werden aan de winnaars weer medailles uitgereikt door 
de voorzitter van Probus Nederland, hetgeen altijd zeer op prijs wordt gesteld. 
Tijdens de dit jaar voor het eerst georganiseerde Bridgedrive voor 
Probusleden werden aan de winnende paren ook medailles met het 
Probuslogo uitgereikt.  
 
Al met al een goed draaiende Probuswinkel, die in veler behoefte voorziet. 
 
 
Tenslotte  
 

Het bestuur van Probus Nederland bedankt de besturen en de leden van de 
aangesloten Probusclubs voor hun inzet, samenwerking en de goede 
contacten met Probus Nederland. Het bestuur van Probus Nederland wil zich 
blijven inzetten voor een gezonde en sterke organisatie van Probusclubs met 
de standaarddoelstelling als leidraad, waarbij vriendschap, saamhorigheid en 
verbreding van kennis bindende elementen vormen.  
 
Vastgesteld te Leerdam op 28 januari 2014. 
Jan Van Zoest, secretaris 
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Financieel jaarverslag penningmeester 2013 
 
 

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 
(kort overzicht; alle bedragen in €) 

 

 per 31 december 
ACTIVA 2013 2012 2011 
   Voorraden 525 2.505 2.226 
   Vorderingen 1.576 1.512 1.324 
   Geldmiddelen 
   (m.n. spaarrekeningen) 52.860 53.793 41.370 

Totaal van de activa 54.961 57.810 44.920 

    

 per 31 december 
PASSIVA 2013 2012 2011 
   Voorziening Nationale Probusdag 11.828 17.500 15.000 
   Voorziening automatisering 12.500 10.000 7.500 
   Kortlopende schulden 4.512 5.752 12 
Totaal van de passiva 28.840 33.252 22.512 
       

EIGEN VERMOGEN 26.121 24.558 22.408 

    

 per 31 december 
Toelichting 2013 2012 2011 
   Voorziening Nationale Probusdag:      
     stand per 1 januari 17.500 15.000 9.666 
        onttrekkingen - 9.172 -   - 5.769 
        dotatie t.l.v. resultaat 3.500 2.500 11.103 
     stand per 31 december 11.828 17.500 15.000  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 
(kort overzicht; alle bedragen in €) 

 

 werkelijk begroting 
BATEN 2013 2012 2011 2014 
   Omzet Probuswinkel 7.276 8.313 9.698 6.650 
   Af : inkoopwaarde 4.112 4.784 4.799 3.920 
   Brutomarge van 
   de omzet 3.164 3.529 4.899 2.730 

   Jaarlijkse bijdrage 
   Probusclubs 16.600 16.461 18.250 16.720 

   Rentebaten 1.063 1.268 986 1.000 
Totaal aan baten 20.827 21.258 24.135 20.450 

     

 werkelijk begroting 
LASTEN 2013 2012 2011 2014 
   Automatisering 6.529 8.291 5.576 8.300 
   Nationale Probusdag 3.500 2.500 11.103 2.500 
   Bestuurskosten 6.929 6.007 5.703 7.100 
   Secretariaatskosten 424 314 176 550 
   Diverse kosten 1.882 2.956 727 1.750 
   Onvoorzien -   - 960 - 372 250 
Totaal aan lasten 19.264 19.108 22.913 20.450 

     
RESULTAAT 1.563 2.150 1.222 -   

 
Toelichting op de cijfers over 2013 
 

De baten liggen € 431 onder die over 2012, met name door lagere baten uit 
verkopen via Probuswinkel (- € 365 ). De verkopen daalden met ruim € 1000. 
 

De rente baten liggen € 205 lager door lagere rentevergoeding op spaar-
rekeningen. In de loop van 2013 zijn de spaarrentes met 0,4% punt verlaagd 
tot respectievelijk 1,5% en 1,9 % gemiddeld. 
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Toelichting op de cijfers over 2013 (vervolg) 
 

Het totaal aan lasten over 2013 is nagenoeg gelijk aan die over 2012. 
Een vergelijking met de lasten over 2012 geeft het volgende beeld : 
 

 

2013 
vs. 

2012 
Hogere lasten :   
    Bestuurskosten 922 
    Secretariaatskosten 110 
    Onvoorzien, baten workshops 960 
    Nationale Probusdag 1.000 

 2.992 
   

Lagere lasten :   
    Automatisering 1.762 
    Diverse Kosten 1.074 

 2.836 
 Y 

Per saldo hogere lasten 156 
 
De stijging van de bestuurskosten met € 922 is hoofdzakelijk een gevolg van 
hogere reiskosten van het bestuur en van hogere kosten van de werkgroep 
ICT ( + € 774 ). 
 

In 2012 hebben wij workshops georganiseerd met uiteindelijk een batig saldo 
van € 960. In 2013 zijn geen workshops georganiseerd, maar wel 
bijeenkomsten tijdens de Nationale Probusdag op 7 november 2013. 
 

De dotatie aan de voorziening voor de Nationale Probusdag is met € 1.000 
gestegen ten opzichte van 2012. 
 

De lagere lasten ( automatisering en diverse) zijn zowel een gevolg van 
terughoudend beleid als ook van vertraging in de uitvoering van aanpassingen 
in ons websitesysteem. 
 
Vastgesteld te Leerdam, 28 januari 2014 
Ad van der Waal, penningmeester 
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