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Jaarverslag secretaris 2014 
 

Algemeen 

Het bestuur van Stichting Probus Nederland Informatie Centrum (kortweg: 

Probus Nederland) biedt u hierbij graag zijn jaarverslag 2014 aan. 
 

Kwaliteit en kwaliteitsborging 

Het bestuur heeft zich in 2014 - naast de gebruikelijke werkzaamheden - vooral 

beziggehouden met het uitwerken van de conclusies, die getrokken zijn op de 

Nationale Probusdag 2013. De conclusies waren: 

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; 

c. Een andere vorm van toetsing van de kwaliteit kan wel rekenen op 

instemming; het doel is uiteindelijk kwaliteitsbevordering en kwaliteits-

bewaking. 
 

Reacties inzake verslag Nationale Probusdag 

Een aantal Probusclubs heeft gereageerd naar aanleiding van en op de 

conclusies van de Nationale Probusdag. 

Het bestuur van Probus Nederland heeft in maart 2014 met deze Probusclubs 

een gesprek gevoerd.  
 

Instelling Werkgroep versterking structuur Stichting Probus Nederland 

Op 3 maart 2014 heeft het bestuur van Probus Nederland een tijdelijke 

commissie ingesteld, die als taak kreeg hem te adviseren over de rol en de 

taken van het bestuur en over de wijze waarop het bestuur deze taken uitvoert. 

Voorts is advies gevraagd over de relaties tussen de Probusclubs in 

afgebakende gebieden en het bestuur van Probus Nederland. 
 

De commissie bestaat uit: de heer Fien Meiresonne (PC Zoetermeer), mevrouw 

Anke Draijer (PC Voorburg), de heer Peter Arts (PC Westelijke Mijnstreek), de 

heer Hans Klein (PC Sliedrecht) en mevrouw Wies van Weele (PC Oosterbeek 

IV). De beide laatsten maken ook deel uit van het bestuur van Probus 

Nederland.  
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Advies commissie Meiresonne 

De naam van de Werkgroep versterking structuur Stichting Probus Nederland 

werd al snel veranderd in: ‘commissie Meiresonne’, een verwijzing naar de 

naam van de voorzitter van deze werkgroep. 

De commissie Meiresonne heeft in september 2014 haar advies uitgebracht aan 

het bestuur.  

In het kort luidt het advies als volgt: 

1. Vermijd zware begrippen als kwaliteitsborging, controle en voldoen aan 

eisen (er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het 

functioneren van de clubs, op basis van de uitgangspunten; draag er zorg 

voor dat het positieve en vriendelijke beeld van een Probusclub blijft zoals 

dat vanaf de oprichting is bedoeld). 

2. Wijzig de statuten op enkele punten (zoals de naam in Probus Nederland, 

neem een bepaling op waarin de formele relatie tussen het landelijk 

bestuur en de clubs staat beschreven, voer een discussie over de vorm 

van regionalisering en wijzig het Protocol Nieuwe Clubs in de geest van dit 

advies). 

 

De beleidsnotitie van het bestuur 

Het bestuur van Probus Nederland is van oordeel dat het advies van de 

commissie Meiresonne in lijn ligt van de gemaakte opmerkingen tijdens de 

Nationale Probusdag van 7 november 2013 en van de nadien ontvangen 

schriftelijke reacties van diverse Probusclubs.  

Deze lijn is: 

a. autonomie van de Probusclubs staat niet ter discussie; 

b. er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de 

clubs op basis van de uitgangspunten; 

c. er moeten afspraken worden gemaakt op welke wijze dit het beste is te 

regelen. 

Het bestuur van Probus Nederland heeft de Commissie Meiresonne verzocht 

om in het voorjaar van 2015 met voorstellen te komen voor wijziging op een 

aantal punten van statuten en Oprichtingsprotocol, zodat vaststelling van de 

gewijzigde statuten in november 2015 (Nationale Probusdag) kan plaatsvinden.  
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Probus Golfdag en Bridgedrive voor Probusleden 

Ook in 2014 vonden weer de Probus Golfdag (10 juli) en de voor Probusleden 

georganiseerde Bridgedrive (25 juli) plaats. 

Met 91 golf(st)ers op de golfcourse van De Batouwe kon Stichting Probus Golf 

tevreden zijn over deze dag. Er was sprake van een jubileum, omdat Stichting 

Probus Golf in 2014 20 jaar bestond. 

De door Probusclub “De vrije heeren van Vianen” georganiseerde Bridgedrive 

was met 40 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. 
 

Op de Probus Golfdag werden aan de winnaars weer medailles uitgereikt door 

de voorzitter van Probus Nederland, hetgeen altijd zeer op prijs wordt gesteld. 

De winnende paren van de Probus Bridgedrive werden beloond met medailles 

met het logo van Probus. 

Graag dankt het bestuur van Probus Nederland de organisatoren van de Probus 

Golfdag en van de Probus Bridgedrive voor de perfecte organisatie. 

 

Ontwikkeling aantal Probusclubs 

In 2014 zijn negen (in 2013 vier) nieuwe clubs geïnstalleerd en gecertificeerd): 
 

Probusclub Schonauwen te Houten, installatie 7 mei (gemengde club)  

Probusclub Hertog Hendrik te ‘s-Hertogenbosch, installatie 1 juli (herenclub) 

Probusclub Rura et Mosa te Roermond, installatie 5 augustus (gemengde club) 

Probusclub Vivace te Breda, installatie 10 september (damesclub) 

Probusclub Geldrop-Mierlo e.o. te Geldrop, installatie 25 september (herenclub) 

Probusclub Hart van Salland te Raalte, installatie 2 oktober (gemengde club) 

Probusclub Arnhem-Sonsbeek te Arnhem, installatie 21 oktober (gemengd) 

Probusclub Lunteren te Lunteren, installatie 30 oktober (herenclub) 

Probusclub Marcus te Diepenveen, installatie 11 december (gemengde club) 

 

Ultimo 2014 bedroeg het aantal bij Probus Nederland aangesloten Probusclubs 

426, onderverdeeld in 321 herenclubs, 17 damesclubs en 88 gemengde 

Probusclubs. In oprichting waren 6 Probusclubs. 
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Bestuurssamenstelling 

Het bestuur van Probus Nederland is in 2014 vier maal in vergadering bijeen 

geweest.  

Het bestuur was gedurende het jaar 2014 als volgt samengesteld: 

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

dhr. J.A. (Hans) Klein (PC Sliedrecht) m.i.v. 16 april vicevoorzitter 

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

mw. mr. L. (Wies) van Weele-de Jong)  2e secretaris/ 

(PC Oosterbeek IV) clubadministratie 

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

mw. T.M. (Mariëlla) van Essen (PC Varsseveld e.o.) 2e penningmeester/ 

       beheer Probuswinkel 

dhr. ir. M.N.A.E. (Michel) Hoevenaars (PC Treeswijk) bestuurslid ICT zaken 

 

In de vacature van vicevoorzitter is per 16 april 2014 voorzien door de 

benoeming van Hans Klein. 

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 (tot 16 april 2014) en Hans Klein (sinds 16 april 

2014) en Wies van Weele.  
 

Ronald van Maas, die jarenlang de portefeuille ICT in het bestuur heeft 

gehouden en die per 15 oktober 2013 is afgetreden als bestuurslid, is na een 

korte ziekte op 24 juni 2014 overleden. Hij was 71 jaar. 

Ronald heeft in zijn bestuursperiode de verdere ontwikkeling van het stelsel van 

websites en de daaraan gekoppelde mogelijkheden op vakkundige wijze geleid 

en begeleid.  
 

Per 1 januari 2015 zijn Ad van der Waal en Mariëlla van Essen afgetreden als 

penningmeester respectievelijk als beheerder van de Probuswinkel/tweede 

penningmeester. Wij danken Mariëlla en Ad voor het werk dat zij jarenlang op 

zo enthousiaste en bekwame wijze gedaan hebben. 
 

De opvolger van Ad van der Waal is Hein Banken, lid van Probusclub Oud-

Maartensdijk. 

De taak als beheerder van de Probuswinkel is per 1 januari 2015 overgenomen 

door mevrouw Renee Stuurman, lid van Probusclub ProGein; zij maakt geen 

deel uit van het bestuur. 
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Website 

Eind 2014 waren er 200 Probusclubs met een eigen – aan de website van 

Probus Nederland gekoppelde – website (eind 2013: 166).  

Er is een Probus ICT-groep actief, die ondersteuning biedt bij het draaiende 

houden van de websites. 

Evenals voorgaande jaren is in 2014 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. 

 

Probuswinkel 

Het jaar 2014 was voor de Probuswinkel een goed jaar. De aanwas van nieuwe 

clubs alsook van nieuwe leden gaat gestaag door. Dit zorgt voor regelmatige 

bestellingen van insignes en boekjes. 
 

Het past-president-insigne, ook voor dames geschikt, wordt steeds vaker 

besteld. Het kan desgewenst als alternatief voor een dasspeld gebruikt worden. 
 

Er is een nieuw artikel in het assortiment opgenomen, te weten een penning 

met Probuslogo. Deze kan door clubs naar eigen inzicht worden gegraveerd 

en/of van een lint of ketting worden voorzien. 

Twee artikelen op de website, zeer geschikt voor jubilerende leden, namelijk 

een karaf en een presse-papier, zijn rechtstreeks te bestellen bij de firma 

Mauquoy in België. 

Ook is een voorbeeld van het Probus muurschild op de website gezet. Deze 

schilden zijn te bestellen bij de winkel en worden bij voldoende aanvragen bij de 

leverancier besteld. 

Een goed draaiende winkel dus, die naar tevredenheid de Probusclubs van 

artikelen voorziet. 
 

Bestellingen kunnen gedaan worden bij: winkel@probus-nederland.org 

 

Tenslotte: 

Het bestuur van Probus Nederland wil zich samen met alle Probusclubs blijven 

inzetten voor een gezonde en sterke organisatie van Probusclubs. 

Het bestuur dankt graag iedereen, die dit jaar een bijdrage heeft geleverd aan 

het in stand houden en versterken van de Probusorganisatie en de 

Probusgedachte. 

  

mailto:winkel@probus-nederland.org
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De formule van Probus bestaat komend jaar 50 jaar; de Stichting Probus 

Nederland bestaat in 2015 25 jaar. 

Beide jubilea geven aan dat Probusgedachte en – formule in heel wat landen 

en zeker ook in Nederland goed geland zijn.  

 

In Nederland zijn meer dan 12.000 mensen lid van een Probusclub; zij ervaren 

de waarde van het lidmaatschap van een Probusclub. 

 

Om met een reclame-slogan af te sluiten: “Probus ben je samen”. 

 

 

 

Vastgesteld te Lunteren op 27 januari 2015 

Jan van Zoest, secretaris bestuur Probus Nederland 
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Financieel jaarverslag penningmeester 2014 
 
 

BALANS per 31 december 2014 
(kort overzicht; alle bedragen in €) 

 

 per 31 december 

ACTIVA 2014 2013 2012 

   Voorraden 975 525 2.505 

   Vorderingen 1.442 1.576 1.512 

   Geldmiddelen 
   (m.n. spaarrekeningen) 

63.419 52.860 53.793 

Totaal van de activa 65.836 54.961 57.810 

    

 per 31 december 

PASSIVA 2014 2013 2012 

   Voorziening Nationale Probusdag 14.328 11.828 17.500 

   Voorziening automatisering 20.000 12.500 10.000 

   Kortlopende schulden 3.363 4.512 5.752 

Totaal van de passiva 37.691 28.840 33.252 

       

EIGEN VERMOGEN 28.145 26.121 24.558 

    

 per 31 december 

Toelichting 2014 2013 2012 

   Voorziening Nationale Probusdag:     

     stand per 1 januari 11.828 17.500 15.000 

        onttrekkingen -  - 9.172 -  

        dotatie t.l.v. resultaat 2.500 3.500 2.500 

     stand per 31 december 14.328 11.828 17.500 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN over 2014 
(kort overzicht; alle bedragen in €) 

 

 werkelijk begroting 

BATEN 2014 2013 2012 2015 

   Omzet Probuswinkel 9.209 7.276 8.313 8.850 

   Af: inkoopwaarde 5.540 4.112 4.784 5.050 

   Brutomarge van 
   de omzet 

3.669 3.164 3.529 3.800 

   Jaarlijkse bijdrage 
   Probusclubs 

16.800 16.600 16.461 17.200 

   Rentebaten 956 1.063 1.268 850 

Totaal aan baten 21.425 20.827 21.258 21.850 

     

 werkelijk begroting 

LASTEN 2014 2013 2012 2015 

   Automatisering 10.234 6.529 8.291 9.940 

   Nationale Probusdag 2.500 3.500 2.500 2.500 

   Bestuurskosten 5.502 6.929 6.007 7.150 

   Secretariaatskosten 86 424 314 550 

   Diverse kosten 1.079 1.882 2.956 1.710 

   Onvoorzien -  -  - 960 -  

Totaal aan lasten 19.401 19.264 19.108 21.850 

     

RESULTAAT 2.024 1.563 2.150 -  

 

Toelichting op de cijfers over 2014 

De baten liggen € 598 boven die over 2013, met name door hogere baten uit 

verkopen via Probuswinkel (€505 ). De verkopen stegen met bijna € 2000 mede 

als gevolg van verkoop schildjes. 

De rentebaten liggen € 107 lager door lagere rentevergoeding op 

spaarrekeningen. In de loop van 2014 zijn de spaarrentes met circa 0,4% punt 

verlaagd tot resp.1,2% en 1,5 % gemiddeld. 
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Toelichting op de cijfers over 2014 (vervolg) 

 

Het totaal aan lasten over 2014 is nagenoeg gelijk aan die over 2013. 

Een vergelijking met de lasten over 2013 geeft het volgende beeld: 
 

 

2014 

vs. 

2013 

Hogere lasten:   

    Automatisering 2.565 

 2.565 
  

Lagere lasten:   

    Bestuurskosten 287 

    Secretariaatskosten 338 

    Nationale Probusdag 1.000 

    Diverse Kosten 803 

 2.428 
  

Per saldo hogere lasten 137 

 

De hogere automatiseringskosten zijn mede een gevolg van het toevoegen van 

extra functionaliteit en het verder optimaliseren van ons websitesysteem. 
 

De lagere bestuurskosten zijn een gevolg van een lagere vergaderfrequentie in 

2014.  

De secretariaatskosten zijn lager door minder portokosten. 

De dotatie aan de voorziening Nationale Probusdag is in 2014 beperkt tot 

€ 2.500. In 2013 werd nog € 3.500 gedoteerd. 

De diverse kosten zijn lager door de eenmalige kosten in 2013 terzake de 

oprichting van de Stichting Probus Benelux ( € 608). 

 

Vastgesteld te Lunteren, 27 januari 2015 

Ad van der Waal, penningmeester tot 1 januari 2015 

Hein Banken, penningmeester vanaf 1 januari 2015 


