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Jaarverslag secretaris 2015 
 

Algemeen 
 

Het bestuur van Stichting Probus Nederland Informatie Centrum (kortweg: Probus 

Nederland) biedt u hierbij graag zijn jaarverslag 2015 aan. 

Het bestuur heeft zich in 2015 - naast de gebruikelijke werkzaamheden - vooral 

beziggehouden met het verder uitwerken van voorstellen om samen met de 

Probusclubs de Probusgedachte in Nederland levend te houden en met het 

voorbereiden van de discussie op en het organiseren van de Nationale Probusdag 

2015. 

 
 

Werkgroep versterking structuur Stichting Probus Nederland 
 

Deze werkgroep, met de benaming Commissie Meiresonne naar haar voorzitter, 

heeft aan de hand van het in september 2014 uitgebrachte advies en de in december 

2014 opgestelde beleidsnotitie van het bestuur een vervolgopdracht gekregen. 

Gezien de overwegend positieve reacties van Probusclubs op dit advies en deze 

beleidsnotitie, is verzocht aan de commissie om in het voorjaar van 2015 met 

voorstellen te komen voor wijziging op een aantal punten van de statuten en het 

Protocol Nieuwe Probusclubs. De vaststelling van de gewijzigde statuten c.a. zou dan 

op de Nationale Probusdag in november 2015 kunnen plaatsvinden. 

 

Tweede Advies Commissie Meiresonne 
 

De commissie heeft op 13 april 2015 haar advies uitgebracht over de wijziging van de 

Statuten en voor een nieuw Huishoudelijk Reglement, waarin het Protocol Nieuwe 

Probusclubs verwerkt is. 

De rode draad is geweest om een opzet en aanpak te kiezen die daadwerkelijk 

bijdraagt aan het op zo kort mogelijke termijn herstellen van het vertrouwen van de 

clubs in Probus Nederland. 

De lijn van dit advies was: 

1. een Probus-vriendelijke benadering te kiezen; 

2. daar waar dat binnen een stichting redelijkerwijs mogelijk is, meer 

democratische betrokkenheid van de Probusclubs te verkrijgen bij het 

functioneren; 

3. een heldere en transparante omschrijving te maken, waarin alle betrokkenen 

zich kunnen herkennen. Namelijk, de identiteit van de Probusclubs te helpen 

bevorderen en te fungeren als service-instituut, met als nieuw artikel ‘het doel 
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te verwezenlijken in overeenstemming met de gevoelens van de Landelijke 

Bijeenkomst van de Probusclubs’. 

Daarom kwam de commissie met een voorstel de statuten aan te passen en dit te 

beperken tot de hoogst noodzakelijke wijzigingen – in verband met de werkwijze en 

ontwikkelingen van de laatste jaren –, en voorts met voorstellen, die moeten leiden 

tot een meer democratische wijze van werken. 

 

Bestuursvoorstel 
 

Het bestuur heeft het advies van de commissie overgenomen met het volgende 

voorstel: 

1. Het geven van meer aandacht aan de Landelijke Bijeenkomst. In een nieuw 

artikel wordt getracht deze Bijeenkomst een zinvolle rol in het bestaan van de 

stichting toe te kennen, onder andere vanwege het zoeken van draagvlak. 

Detaillering van die beleidsafspraken staan in een Huishoudelijk Reglement. 

Het gaat daarbij o.a. om:  

 verwezenlijking van de doelen in overeenstemming met de gevoelens van 

de Landelijke Bijeenkomst van de Probusclubs; 

 het ondersteunen van de Probusclubs op met hen afgesproken gebieden 

(dienstverlening); 

 het helpen bevorderen van de identiteit van Probusclubs (en Probus 

Nederland); 

 voor wijziging van statuten en reglementen eerst draagvlak verkrijgen bij 

de landelijke Probusclubs; 

 idem bij ontbinding Probus Nederland.  

2. Wijzigen van de naam in Probus Nederland. 

3. Het bestaande doel in korte heldere bewoordingen herformuleren (identiteit 

van de Probusclubs helpen bevorderen; te fungeren als service-instituut van en 

voor de clubs). 

 

Reacties Probusclubs op het bestuursvoorstel en aangepast (nieuw) voorstel 
 

Op het voorstel om de statuten c.a. hiervoor te wijzigen hebben 125 Probusclubs 

gereageerd, waarvan het overgrote deel afwijzend.  

Veel clubs hebben gereageerd op het rondschrijven en de conceptmotie van 

Probusclub Leiden 1 en Probusclub Groningen, met het voorstel voor een vereniging 

in plaats van een stichtingsvorm, later voor een ‘participantenraad’. Daarom is in 

overleg met deze twee Probusclubs het volgende voorgesteld tijdens de Nationale 

Probusdag van 12 november: 



  
3 

 
  

 Een commissie (met oud-notarissen en andere deskundigen) uit de kring van 

Probus te vormen, met als opdracht een passende regeling van een 

‘participantenraad’ in de statuten en het huishoudelijk reglement voor te 

bereiden. 

 De voorstellen tot wijziging van de statuten en vaststelling van deel A van het 

Huishoudelijk Reglement niet in stemming te brengen, doch deze, inclusief de 

ingekomen reacties met aanvullende voorstellen en de vragen uit de 

vergadering, mee te geven aan de in te stellen commissie, (taak: de statuten c.a. 

te beoordelen op compleetheid en inhoud). 
 

Een grote meerderheid van de aanwezige Probusclubs heeft ingestemd met dit 

voorstel. De commissie gaat hiermee in 2016 aan de slag. 

 
 

Nationale Probusdag 2015 
 

Er gebeurde meer op de Nationale Probusdag 2015. 

 

Openingsrede 
 

Voorzitter Hans Vroon start zijn openingsspeech met een verwijzing naar de 

initiatieven van Fred Carnill en Herman Herwig. 

Carnill zet zich in 1964 in voor de vorming van een lunchclub voor oud-Rotaryleden 

en andere heren, die zich uit het actieve arbeidsproces hebben teruggetrokken. In 

mei 1965 komt deze ‘Campus Club’- later gezien als de eerste Probusclub in de 

wereld - voor het eerst bijeen in Welwyn Garden City. 

In 1977 wordt dankzij de inspirerende activiteiten van Herman Herwig de eerste 

Nederlandse Probusclub opgericht in Delft. Herwig staat mede aan de wieg van de 

'Probusbrievenbus', het Certificaat van Erkenning en de oprichting van de Stichting 

Probus Nederland Informatie Centrum in 1990. Dankzij hen beiden ontmoeten wij 

elkaar vandaag. 
 

De voorzitter heet alle 466 aanwezigen, die onder meer 230 Probusclubs 

vertegenwoordigen, namens het bestuur van Probus Nederland van harte welkom in 

het jaar dat de Campus Club 50 jaar bestaat en Probus Nederland 25 jaar. Deze 

memorabele feiten zullen tijdens de afsluitende borrel feestelijk onderstreept 

worden. 
 

Een bijzonder woord van welkom geldt Claudine Higuet en Yvan Vandewalle van 

Probus Belgium en de gasten uit Duitsland Dirk de Goede en Hugo Bautsch van 

Probusclub Dorsten. 
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Een speciaal welkom geldt natuurlijk de leden van de commissie Meiresonne:  

Fien Meiresonne, voorzitter, Anke Draijer, Peter Arts en vanuit het bestuur Wies van 

Weele en Hans Klein.  
 

Ook de leiders van de ICT-workshops, die parallel aan dit congres worden gehouden, 

worden hartelijk verwelkomd:  

Ubbo van Piggelen, Ad van Helvoort, Gerard Vogel en Hennie Roelofs. 
 

209 Probusclubs hebben een clubwebsite. Omdat het aantal clubwebsites verder zal 

toenemen en het dataverkeer per website stijgt, zijn er nu andere wensen dan in 

2010 ten aanzien van administratie, opslag van foto's en video's.  

Vooral de opvang van problemen vraagt om een bureau van enige omvang. Daarom 

is gekeken naar een bedrijf, dat een website zou kunnen ontwikkelen met een 

moderner beheersysteem, ook mobielvriendelijk en met meer persoonlijke 

functionaliteit voor de leden. Tijdens de volledig volgeboekte workshops is in 

parallelle sessies ingegaan op de vele mogelijkheden. 

 

Presentatie enquêteresultaten 
 

De penningmeester, Hein Banken, presenteerde ’s middags de resultaten van de 

tweejaarlijkse enquête, die in de aanloop naar de Nationale Probusdag gehouden 

was.  

400 van de 429 clubs dit is 93,2% van de Probusclubs hebben meegedaan aan de 

enquête. 

De resultaten tonen dat de clubs gezond en zeer levendig zijn. Wel moeten we alert 

blijven op de spreiding van leeftijd en ook op verjonging, m.n. in Friesland en 

Zeeland. Utrecht heeft van de provincies verhoudingsgewijs de meeste Probusleden. 

Bovendien lijken er in Groningen, Drenthe en Limburg nog mogelijkheden voor 

nieuwe leden. 

 

Lezing door Ad van Liempt over ‘Na de bevrijding’ 
 

De gastspreker was de heer Ad van Liempt. Hij is journalist, auteur van 

oorlogsboeken, TV-programmamaker (o.a. Studio Sport en Andere tijden) en 

bijzonder lector onderzoeksjournalistiek Hogeschool Utrecht.  

Hij kreeg in 2011 een eredoctoraat van de UvA. 
 

Ad van Liempt schetst een beeld van de periode 1945-1950, waar - na de vreselijke 

oorlogstijd - zo met tomeloze vreugde naar uitgekeken was. Het valt in de praktijk 

tegen. 
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De weg terug voor de overlevenden van de kampen is moeizaam. Het verdriet in de 

uitgedunde joodse gemeenschap is immens als men zich realiseert dat bijna niemand 

van de gedeporteerde familieleden en vrienden zal terugkeren. 

Ook andere oorzaken spelen een rol:  

- het distributiesysteem duurt zelfs voort tot 1949; 

- woningnood blijft voorlopig (inwonen bij ouders is gebruikelijk); 

- het wegennet is nog lang niet overal toegankelijk; 

- de oorlog met Indonesië is een drama - niet alleen sneuvelen er 5000 

Nederlandse soldaten - maar ook in economische zin.  

Spreker geeft saillante details over de periode van wederopbouw. 

 

Bubbels 
 

De Nationale Probusdag is afgesloten met een borreluurtje, waarin het bestuur aan 

de deelnemers een glas bubbels aanbood ter gelegenheid van 25 jaar Probus 

Nederland en 50 jaar Probus wereldwijd. 

 
 

Activiteiten voor en vanuit de Probusclubs 
 

Probus Golftoernooi 2015 
 

Op 9 juli 2015 verzamelden zich 85 Probusleden, sommigen met partner, bij 

Golfcentrum De Batouwe in Zoelen voor het jaarlijkse Probus Golftoernooi, sinds 

1990 georganiseerd door de Stichting Probus Golf. 
 

De winnaars van de Texas Scramble (een team van Probusclub De Loosdrechtse 

Plassen) en van de Individuele Stableford (de heer Knopperts van Probusclub 

Lunteren) werden beloond met een voor dit toernooi speciaal geslagen 

Probuspenning, beschikbaar gesteld door Probus Nederland en overhandigd door de 

voorzitter, Hans Vroon. Hij wees op het belang van het organiseren van dit soort 

evenementen. Vooral het uitwisselen van contacten en ervaringen zijn waardevol 

voor het interessant houden van de individuele Probusclubs, maar zeker ook voor de 

landelijke organisatie.   
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Probus Bridgedrive 
 

De door Probusclub De vrije heeren van Vianen op 24 juli 2015 georganiseerde 3
e
 

landelijke bridgedrive was met 44 bridgeparen goed bezet. 

In de groep thuisbridgers met 10 paren ging de eerste prijs naar Corry en Matthé 

Moons. Bij de gevorderden met 34 paren was de eerste prijs voor Hans en 

Mecheliene Hendriks. 

 

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 2015 zijn er drie (in 2014: negen) nieuwe Probusclubs geïnstalleerd en 

gecertificeerd: 

 Probusclub De Loosdrechtse Plassen te Loosdrecht, installatie op 26 februari 

2015 (herenclub); 

 Probusclub CAL (Castricum, Akersloot en Limmen) te Castricum, installatie op 29 

juni 2015 (gemengde club); 

 Probusclub Prómina te Weert, installatie op 25 augustus 2015 (damesclub). 
 

Probusclub Honte uit Vlissingen is op 11 december 2015 gestopt als Probusclub; een 

teruglopend ledenaantal, geen aanwas van nieuwe leden, de hoge gemiddelde 

leeftijd en de gezondheidstoestand van enkele oudere leden waren de belangrijkste 

redenen voor opheffing. 
 

Ultimo 2015 bedroeg het aantal bij Probus Nederland aangesloten Probusclubs 428, 

onderverdeeld in 319 herenclubs, 18 damesclubs en 91 gemengde Probusclubs.  

In oprichting waren 4 Probusclubs. 
 

Ontwikkeling clubbestand 2007-2015 

 heren d / h dames totaal groei 

2007 307 67 8 383 21 

2009 313 72 12 397 14 

2011 316 78 14 408 11 

2013 315 85 16 416 8 

2015 319 91 18 428 13 
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Bestuurssamenstelling 
 

Het bestuur van Probus Nederland is in 2015 zeven maal in vergadering bijeen 

geweest. 
 

Het bestuur was gedurende het jaar 2015 als volgt samengesteld: 

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

dhr. J.A. Klein (Hans) (PC Sliedrecht)   vicevoorzitter 
 

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

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

secretaris/ 

       clubadministratie 
 

dhr. drs. H.M. (Hein) Banken (PC Oud-Maartensdijk)  penningmeester 
 

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

De taak als beheerder van de Probuswinkel werd en wordt uitgevoerd door mevrouw 

Renée Stuurman, lid van Probusclub ProGein; zij maakt geen deel uit van het bestuur. 
 

Het beheer van de nationale website werd verzorgd door de 2
e
 secretaris, Wies van 

Weele. 
 

De redactie van de Probus Nieuwsbrief bestond uit de bestuursleden Hans Klein en 

Wies van Weele. 
 

Mevrouw Wies van Weele - de Jong is per 1 januari 2016 afgetreden wegens het 

bereiken van de maximale statutaire termijn; zij is opgevolgd door Ad van Helvoort, 

lid van Probusclub Tilburg-Leydal. 

 
 

Website 
 

Eind 2015 waren er 209 Probusclubs met een eigen – aan de website van Probus 

Nederland gekoppelde – website (eind 2014: 200, eind 2013: 166). 
 

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

van de websites. 
 

In 2015 is veel aandacht besteed aan verbetering en verandering van de website. In 

2016 zullen de gebruikers, de bij Probus Nederland aangesloten Probusclubs, hiervan 

kunnen profiteren.  
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Probuswinkel 
 

Na zes jaar de Probuswinkel te hebben gerund nam Mariëlla van Essen begin 2015 

afscheid als beheerder. Haar taak werd overgenomen door Renée Stuurman. 
 

De verkopen van de Probuswinkel lagen in dit jaar boven het gemiddelde doordat de 

winkel fysiek aanwezig was met spullen op de Nationale Probusdag op 12 november. 

Op die dag werd voor ruim € 1.100 verkocht.  

Daarnaast werden in juni negen Probus muurschildjes uitgeleverd. De schildjes 

kunnen in veelvouden van negen besteld worden. 
 

Het assortiment is dit jaar ongewijzigd gebleven. 
 

Het merendeel van de verkopen, zo’n 65 %, betreft de insignes ofwel Probusspeldjes 

in diverse uitvoeringen. In totaal werden er 776 insignes verkocht. Op de tweede 

plaats staan de dassen in verschillende uitvoeringen: in totaal 91 stuks, die qua omzet 

bijna 18 % van het totaal uitmaken. Verder werden er 358 boekjes “Probus in een 

Notendop” uitgeleverd, 7 penningen en 9 muurschildjes. 

 
 

Tenslotte 
 

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

inzetten voor het in stand houden en uitdragen van de Probusgedachte in Nederland. 
 

Het bestuur zet erop in om de discussie over de kwaliteit van een Probusclub in 2016 

af te ronden. De kritische geest van de Probusclubs stellen wij op hoge prijs.  

Naast een kritische geest hopen wij ook op een positieve instelling, omdat we 

gezamenlijk – bestuur van Probus Nederland en Probusclubs – verantwoordelijk zijn 

voor de gedachte van en de naam van Probus. 

 

Jan van Zoest, secretaris bestuur Probus Nederland 
 

17 februari 2016 

  



  
9 

 
  

Financieel jaarverslag 2015 
 

Opgesteld op 20 januari 2016 door H.M. Banken, penningmeester. 
Vastgesteld te Oosterbeek op 26 januari 2016 

 
 

(alle bedragen in €) 
 

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 
 

ACTIVA 
per 31 december 

2015 2014 

Betaalrekening 448 975 

Direct Kwartaal Sparen 15 463 

Vermogens Spaarrekening 62.810 61.981 

Totaal liquiditeiten 63.273 63.419 

Voorraden 4.270 5.475 

Reserve incourant -2.890 -4.500 

Totaal voorraden 1.380 975 

Debiteuren 91 86 

Te ontvangen bedragen 812 930 

Depot TNT Post 150 150 

Aandeel in Probus Benelux 205 276 

Vooruitbetalingen 276 0 

Totaal vorderingen 1.534 1.442 
   

Totaal Activa 66.187 65.836 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (vervolg) 
 

PASSIVA 
per 31 december 

2015 2014 

Vrij vermogen 30.885 28.145 

Reserve Probusdag 10.718 14.328 

Reserve  ICT 21.034 20.000 

Totaal eigen vermogen 62.637 62.473 

Crediteuren 3.141 0 

Te betalen kosten 0 3.363 

Rekeningcourant Probus Benelux 409 0 

Overige posten 0 0 

Totaal schulden op korte termijn 3.550 3.363 
   

Totaal Passiva 66.187 65.836 
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Resultatenrekening 
2015 

2015 Werkelijk 

Werkelijk Begroting 2014 2013 

Totaal jaarbijdragen 17.136 17.200 16.800 16.600 

Totaal rente baten 864 850 956 1.063 

Winkelverkopen 9.125 9.050 9.595 7.513 

Kostprijs van de verkopen -4.914 -5.050 -5.540 -4.112 

Porti- en overige kosten 
winkel 

-380 -250 -248 -290 

Herwaarderingen/verschillen 116 0 0 0 

Totaal winkelopbrengst 3.947 3.750 3.807 3.111 

Mutatie reserve Probusdag -5.110   2.500 -5.672 

Inschrijfgelden -15.715   
 

-14.070 

Kosten 24.325   
 

23.242 

Totaal netto kosten  
Nationale Probusdag 

3.500 2.500 2.500 3.500 

Dotatie reserve ICT 3.500 3.500 7.500 2.500 

Automatiseringskosten 4.649 4.940 2.734 4.029 

ICT commissie 389 1.500 0 1.140 

Totaal kosten ICT 8.539 9.940 10.234 7.669 

Reiskosten 1.544 2.550 2.037 2.883 

Vergaderkosten 1.910 1.750 1.285 1.347 

Overige bestuurskosten 673 1.450 989 1.215 

ProbusExtra 1.358 1.350 1.014 1.176 

Totaal bestuurskosten 5.485 7.100 5.325 6.621 

Commissie Meiresonne en 
opvolger 

679 750 645 0 

Kosten activiteiten etc. 454 700 480 462 

Administratiekosten 279 200 91 62 

Bankkosten 170 200 187 169 

Probus Benelux 70 100 66 608 

Overige kosten 30 310 11 120 

Totaal overige kosten 1.682 2.260 1.480 1.421 
 

    
  

Resultaat 2.740 0 2.024 1.563 
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Toelichting op de balans per 31 december 2015 
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Insignes 2.479 3.119 3.202 -108 238 2.526 

Dassen, chokers en pochetten 2.541 0 1.024 -3 0 1.515 

Probus in een Notendop 260 0 154 2 0 108 

Muurschildjes 110 450 450 -110 0 0 

Penningen 85 242 194 -12 0 121 

Totaal 5.475 3.811 5.023 -231 238 4.270 
 

Deze voorraadbeweging is gebaseerd op standaard kostprijzen; de kolom verkopen 

geeft de kostprijs van de verkopen weer. 

Bij de insignes komt een post herwaardering voor. Dit betreft damesinsignes, 

waarvan de inkoopprijs duidelijk hoger ligt dan van de hereninsignes. Daarom is de 

kostprijs aangepast, alsmede de verkoopprijs. De herwaardering betreft de 

aanwezige damesinsignes per begin november. 

De afboekingen betreffen hoofdzakelijk voorraadverschillen en niet bruikbare 

(kromme) insignes. De 2 muurschildjes die begin dit jaar nog op voorraad stonden zijn 

afgeboekt ten laste van de 'reserve incourant' omdat het promotiemateriaal betreft 

en niet verkocht kan worden. 

 

Reserve incourant 

In de loop van dit jaar was de reserve voor incourant hoger dan de aanwezige 

voorraden. Met het oog daarop is besloten tot aanpassing van de reserve, zodat die 

meer de werkelijkheid weergeeft en toch nog steeds heel ruim is. Die aanpassing 

hebben we ten gunste laten komen van de Reserve Nationale Probusdag. 
 

Stand per 1-1-2015 4.500 

Vrijval t.g.v. Reserve Nationale Probusdag -1.500 

Afboeking onverkoopbare schildjes -110 

Stand per 31-12-2015 2.890 
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Vorderingen 

De post onder debiteuren betreft 1 factuur van de winkel die op 14 december is 

verzonden. 

De post 'Te ontvangen bedragen' betreft de rente over 2015 van de Vermogens 

Spaarrekening; deze rente werd 1-1-2016 bijgeschreven. 

Het aandeel Probus Benelux betreft ons 50% aandeel in deze Stichting. De waarde 

daarvan is in 2015 met € 70 verminderd wegens bankkosten voor de bankrekening 

van deze Stichting. Inmiddels is deze bankrekening per 31 december opgeheven. 

De post vooruitbetalingen betreft de aankoop van frankeerzegels medio december 

2015. 

 

Reserve Nationale Probusdag 
 

Stand per 1-1-2015 14.328 

Toevoeging ten laste van resultaat 2015 3.500 

Overboeking aanpassing Reserve  incourant 1.500 

Netto kosten Nationale Probusdag 2015 -8.610 

Stand per 31-12-2015 10.718 

 

Reserve ICT 
 

Stand per 1-1-2015 20.000 

Toevoeging ten laste van resultaat 2015 3.500 

Overboeking van te betalen posten 3.350 

Nota's Mediaversa -5.816 

Stand per 31-12-2015 21.034 
 

De overboeking van “te betalen posten” betreft posten die begin dit jaar nog op de 

balans stonden en die bedoeld waren voor aanpassingen aan de bestaande ICT 

omgeving. Aangezien inmiddels besloten is tot een nieuwe opzet zullen deze 

aanpassingen niet meer worden uitgevoerd en zijn de bedragen toegevoegd aan de 

Reserve ICT die bedoeld is ter dekking van de ontwikkeling van de nieuwe ICT 

omgeving. 

Deze ontwikkeling is inmiddels van start gegaan en de kosten van Mediaversa die 

daarmee is belast, zijn ten laste van deze reserve gebracht.  

Conform de offerte van Mediaversa zou realisatie in totaal € 12.306 gaan kosten. Wij 

verwachten daarnaast extra kosten voor de conversies bij de clubs en additionele 
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wensen, maar de stand van deze reserve lijkt ruim voldoende te zijn om de gewenste 

functionaliteit te kunnen realiseren. 

 

Crediteuren 

Dit betreft een factuur van Mediaversa d.d. 31-12-2015. Er zijn verder geen 

openstaande posten. 

 

Rekening Courant Probus Benelux 

Dit betreft het saldo van de bankrekening van Stichting Probus Benelux, die per 31 

december is opgeheven, omdat er nauwelijks transacties waren en er onnodige 

bankkosten werden gemaakt.  

Eventuele kosten en opbrengsten van de Stichting Probus Benelux zullen door onze 

Stichting worden verantwoord in deze rekening courant. 
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Toelichting op de Resultatenrekening 2015 
 
 

Jaarlijkse bijdragen 

Probusclubs 

Aantal 

clubs  

Aantal clubs per 1-1 2015 426 17.040 

Nieuwe clubs 2015 3 66 

Extra betaling   30 

Totaal 429 17.136 
 

De jaarbijdrage bedroeg in 2015 € 40 per club. Nieuwe clubs betalen hun bijdrage 

naar rato van hun installatiedatum. Een van de nieuwe clubs wenste toch de 

volledige jaarbijdrage te betalen; dit is verantwoord onder extra betaling. 

 

Rentebaten 
Saldi Rente 

1-1-2015 31-12-2015 %* Bedrag 

Betaalrekening 975 448 0,0% 0 

Direct Kwartaal Sparen 463 15 0,8% 52 

Vermogens Spaarrekening 61.980 62.810 1,0% 812 

Totaal 63.418 63.273 
 

864 
 

* Rente % per 31 december 2015 

 

Winkelopbrengsten 
Verkopen Kostprijs Marge 

# € € € % 

Insignes 776 5.985 3.202 2.783 46,5% 

Dassen e.d. 91 1.638 1.024 614 37,5% 

Probus in een Notendop 358 358 154 204 57,0% 

Penningen 7 140 85 55 39,5% 

Subtotaal excl. muurschildjes 1.232 8.121 4.464 3.657 45,0% 

Muurschildjes 9 575 450 125 21,7% 

Totaal artikelen 1.241 8.696 4.914 3.782 43,5% 

Doorberekende verzendkosten 
 

429 

 Totaal verkopen 2015 
 

9.125 

 



  
16 

 
  

Dit jaar werd er weer een order geplaatst voor muurschildjes, die in een veelvoud van 

9 besteld kunnen worden. Op 1 na werden alle bestelde schildjes van een clubnaam 

voorzien en ze werden alle 9 ook verkocht. 

Er was begin dit jaar een voorraad van 2 schildjes, maar die dienen als voorbeeld en 

zijn niet verkoopbaar; vandaar dat ze zijn afgeboekt t.l.v. de reserve voor incourant. 
 

Het verloop van de behaalde marge (exclusief muurschildjes) vertoont in de laatste 5 

jaren het volgende beeld: 
 

  Verkopen Kostprijs Marge € Marge % 

2015 8.121 4.464 3.657 45,0% 

2014 8.049 4.594 3.455 42,9% 

2013 7.276 4.112 3.164 43,5% 

2012 7.418 3.824 3.594 48,5% 

2011 9.698 4.799 4.899 50,5% 
 

Er werden verzendkosten in rekening gebracht voor een totaal van € 429; de 

werkelijke kosten waren dit jaar iets lager: € 380. Dit wordt veroorzaakt door de 

aanwezige voorraad frankeerzegels in het begin van het jaar. Dit jaar werd medio 

december nog voor een bedrag van € 276 frankeerzegels aangeschaft, die als 

vooruitbetaald voor 2016 zijn geboekt. 

 

Nationale 

Probusdag 
2015 2013 2011 

Kosten De Reehorst  22.690 20.845 17.956 

Kosten sprekers/begeleiders 1.166 1.216 1.250 

Annuleringsverzekering 182 435 428 

Overige kosten 287 746 1.710 

Totaal kosten 24.325 23.242 21.344 

Inschrijfgelden 15.715 14.070 15.575 

Netto kosten (t.l.v. reserve) 8.610 9.172 5.769 
 

Voor de Nationale Probusdag in De Reehorst te Ede hebben zich 449 betalende 

bezoekers aangemeld die elk € 35 inschrijfgeld hebben betaald. 12 daarvan  kwamen 

niet opdagen. Tezamen met de 29 genodigden en vrijwilligers hadden we 466 

werkelijke deelnemers. 

De netto kosten komen ten laste van de Reserve Nationale Probusdag, waarvoor 

jaarlijks geld wordt gereserveerd. Dit jaar bedroeg die reservering € 3.500.  
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Kosten ICT 

De Reserve ICT is getroffen ter dekking van de ontwikkeling van een nieuwe website 

omgeving ten behoeve van de clubs en Probus Nederland zelf. Met deze ontwikkeling 

is in de loop van dit jaar begonnen in samenwerking met het bedrijf Mediaversa. De 

kosten daarvan komen ten laste van deze reserve (zie toelichting bij de balans).  
 

De automatiseringskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

Hosting en domeinregistratie 1.624 

Licentie gebruik systeem 2.904 

Aanpassingen 121 

Totaal 4.649 
 

Daarnaast is de ICT commissie, bestaande uit 3 deskundigen uit Probuskringen 

aangevuld met het ICT bestuurslid, 2 keer bijeen geweest om de wensen en eisen 

voor de nieuwe website omgeving te formuleren. De kosten hiervoor betreffen 

zaalhuur en reiskosten. 

 

Reiskosten bestuursleden 

Reiskosten die de bestuursleden maken ten behoeve van de Nationale Probusdag, ICT 

commissie, commissie Meiresonne en diens opvolger en jubilea en installaties van 

clubs worden elders verantwoord. Het merendeel van de reiskosten hier betreffen 

bestuursvergaderingen, waarvan er dit jaar in totaal 8 gehouden werden. Ze kunnen 

als volgt worden gespecificeerd: 
 

Reiskosten 

bestuursleden 
2015 2014 2013 

Wies ven Weele 128 73 19 

Hans Vroon 95 418 178 

Hans Klein 238 205 0 

Jan van Zoest 252 263 223 

Michel Hoevenaars 392 239 0 

Hein Banken 219 0 0 

Vroegere bestuursleden 247 839 2.169 

Totaal 1.572 2.037 2.589 
 

De 2015 cijfers zijn niet helemaal vergelijkbaar met vorige jaren, omdat toen de 

reiskosten voor jubilea en installaties van clubs nog hier werden verantwoord. 
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Vergaderkosten 

De vergaderkosten betreffen zaalhuur en meestal een lunch in het centraal gelegen 

‘t Veerhuis in Nieuwegein. In januari werd de vergadering elders gehouden, 

gecombineerd met een diner ter gelegenheid van het afscheid van 2 bestuursleden. 
 

Vergaderkosten 2015 2014 2013 

Vergadering met diner en afscheid 1x 530 630 425 

Nieuwegein zonder lunch 1x 93 0 0 

Nieuwegein met lunch resp. 6, 3 en 4x 1.287 655 922 

Totaal 1.910 1.285 1.347 
 

In totaal kwam het bestuur dit jaar 8 keer bij elkaar vanwege de veelheid van 

onderwerpen, onder meer overleg met de commissie Meiresonne en de organisatie 

van de Nationale Probusdag. In 2014 kwam het bestuur 4 maal bij elkaar(2013 : 5). 

 

Overige bestuurskosten 2015 2014 2013 

Premie bestuursaansprakelijkheid  336 333 333 

Afscheidscadeaus 96 139 128 

Selectie potentiële bestuursleden 0 381 341 

Attenties 25 0 0 

Porti en drukwerk 217 25 180 

Diversen 0 111 233 

Totaal 673 989 1.215 
 

In porti en drukwerk zit een post van € 186,50 voor nieuwe visitekaartjes van 

bestuursleden. 

 

Probus Extra 

Eenmaal per jaar organiseert het zittende bestuur een lunch voor bestuursleden en 

oud bestuursleden met hun partners.  

Dit jaar waren er 22 deelnemers; in 2014 18 en in 2013 ook 22. 

 

Commissie Meiresonne 

Deze commissie is haar werkzaamheden gestart in 2014. (Zie voor de beschrijving 

bladzijde 1 van dit jaarverslag). De commissie heeft dit jaar haar advies afgerond, 

waarvoor nog 2 bijeenkomsten nodig waren. 
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 De kosten waren dit jaar als volgt: 
 

Zaalhuur Commissie Meiresonne 2x 211 

Reiskosten Commissie Meiresonne 398 

Koffie etc. nieuwe commissie 1x 38 

Reiskosten nieuwe commissie 32 

Totaal 679 

 

Kosten activiteiten etc. 

Hieronder worden de volgende kosten verantwoord: 
 

Golftoernooi 124 

Bridgetoernooi 68 

Reiskosten i.v.m. installaties 3x 92 

Reiskosten clubjubilea 3x 169 

Totaal 454 
 

De kosten voor het golftoernooi en bridgetoernooi bestaan uit het beschikbaar 

stellen van penningen met inscriptie. De kosten van installaties nieuwe clubs en 

jubilea van clubs bleef beperkt tot reiskosten. Er waren nog voldoende 

voorzittershamers voor nieuwe clubs op voorraad. 

 

Administratiekosten 

Ten behoeve van de financiële administratie is met de overgang van het 

penningmeesterschap ook overgegaan naar een nieuw financieel systeem (Davilex). 

Voor de kascontrole in januari werd als locatie ’t Veerhuis gekozen wegens de 

centrale ligging. Een van de leden van de kascontrolecommissie was op het laatste 

moment wegens ziekte verhinderd, waardoor de controle over 2014 slechts door een 

persoon is gedaan. 

De kosten in 2015 zijn als volgt: 

Zaalhuur Kascontrole 108 

Reiskosten kascontrole 51 

Support Davilex 120 

Totaal 279 

De clubadministratie werd als vanouds gevoerd in het bestaande ICT systeem, 

waarvan de kosten bij kosten ICT zijn verantwoord.  
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Verklaring Kascommissie 

 

 


