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           Jaarverslag 2016 van Stichting Probus Nederland   
 

 
 

Algemeen 

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

Stichting)  biedt u hierbij graag zijn jaarverslag 2016 aan. 

Het bestuur heeft zich - naast de gebruikelijke werkzaamheden - begin 2016 vooral beziggehouden 

met  het samenstellen van de Commissie Probus 2016 en haar taakopdracht. Na het uitbrengen van 

het advies van deze commissie over de Statuten in oktober, is in het vierde kwartaal veel werk verzet 

in verband met het advies van deze commissie, het innemen van een standpunt daarover, het verder 

uitwerken van het Huishoudelijk Reglement en met de raadpleging van de Probusclubs over de 

Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 

 

Voorts heeft het bestuur in 2016 veel aandacht en geld besteed aan de ICT, met name aan het verder  

opzetten en invoeren van een nieuwe website voor Probus Nederland en voor de Probusclubs, een 

website die meer mogelijkheden biedt dan de vorige. 

 

Commissie Probus 2016 

In januari 2016 is, op initiatief van Probus Nederland en de Probusclubs Groningen en Leiden I, de 

Commissie Probus 2016 ingesteld om, samengevat, te onderzoeken of:  

  (a) een ‘participantenraad’ (of passend alternatief) een toereikende oplossing biedt voor de wens  

        tot meer democratische betrokkenheid van de Probusclubs bij het functioneren van de Stichting  

        en het  toezicht op de goede werking van het Probusstelsel;  

  (b) hoe het beheer van merk en beeld ‘Probus’ het best kan worden geregeld;  

  (c) de juridische status van het door het Stichtingsbestuur opgestelde protocol voor de oprichting  

        van nieuwe Probusclubs verenigbaar is met zowel de juridische als de bij de oprichting van de  

        Stichting beoogde verhouding tussen de Probusclubs en de Stichting,  mede gelet op de taak van  

        de Stichting tot beheer van het merk en beeld ‘Probus’;  

  (d) de statutaire naam van de Stichting wijziging behoeft en haar Statuten anderszins aanpassing  

        behoeven in het licht van de bij de oprichting van de Stichting beoogde verhouding tussen de  

        Probusclubs en de Stichting en de door het bestuur van de Stichting en Probusclubs  

        geconstateerde tekortkomingen.  

Gevraagd is om concrete voorstellen voor een ‘participantenraad’ (of alternatief), aanpassing van de 

Stichtingsstatuten en, indien nodig, invoering van een Huishoudelijk Reglement en aanpassing van 

het Protocol voor de oprichting van nieuwe Probusclubs. Gevraagd is omtrent de uitkomsten de 

Probusclubs en het Stichtingsbestuur te raadplegen.  

 

De Commissie Probus 2016  bestond uit: de heren Wim Sprangers (PC Rotterdam/Hillegersberg) als 

voorzitter en Henk Eppink (PC Putten),  Harko Lautenbach (PC CAL), Peter Peeters (PC Tilburg), Theo 

Raaijmakers (PC Eindhoven) en Peer Zweers (PC Zwolle III) als leden. Mevrouw Marieke Bruins Slot-
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Vis (PC Hoorn e.o.) trad toe als adviseur Communicatie. Als secretaris van deze commissie trad op het 

bestuurslid van Probus Nederland, de heer Hans Klein (PC Sliedrecht).  

Medio augustus heeft de heer Peter Peeters om persoonlijke redenen zijn werkzaamheden ten 

behoeve van de commissie moeten beëindigen.  

 

Over het eerste deel van haar opdracht, waarvan het meest in het oog springende was het nagaan of 

een ‘participantenraad’ een toereikende oplossing biedt voor de wens tot meer democratische 

betrokkenheid van de Probusclubs bij het functioneren van de Stichting, dan wel een andersoortige 

organisatorische voorziening de voorkeur verdient, vond in het voorjaar een enquête plaats onder de 

Probusclubs. Mede op basis van deze enquête zond de Commissie op 10 oktober haar Eindadvies 

met bijlagen naar het bestuur. Dit advies luidde, kort samengevat: 

- instelling van een ‘participantenraad’ is een te zwaar en in feite ook onnodig middel  voor een meer 

  democratische betrokkenheid van de Probusclubs bij het functioneren van de Stichting en het    

  toezicht op de goede werking van het Probusstelsel;  

- volstaan kan worden met de verduidelijking van de doelstelling van de Stichting, de verhouding met  

  de Probusclubs en vastlegging van de taken van het bestuur, waaronder het beheer van merk en  

  beeld ‘Probus’; 

- het verdient aanbeveling het thans door het bestuur gebruikte Protocol voor de oprichting van 

  nieuwe Probusclubs op te nemen  in het Huishoudelijk Reglement (dat alleen gewijzigd kan worden  

  op dezelfde manier als geldt voor de Statuten); 

- de naam wordt gewijzigd in ‘Probus Servicecentrum Nederland’;   

- de betrokkenheid van de Probusclubs wordt versterkt door uitbreiding van informatie en   

   communicatie en verduidelijking van de aard van de Landelijke Bijeenkomst;  

- de statuten van de Stichting worden waar nuttig en noodzakelijk aangepast.  

Bij dit advies waren concrete tekstvoorstellen voor aanpassing van de Statuten gevoegd.  

 

Het bestuur heeft het  advies van de Commissie en het bijgevoegde voorstel voor statutenwijziging 

(verwerkt in concept Statuten) op 15 oktober naar de Probusclubs gestuurd, met de vaststelling dat 

de Commissie in de periode februari  tot en met oktober veel energie gestoken heeft in haar werk. 

Voor zowel de uitgebreidheid van het rapport als voor het vele werk dat de Commissie heeft verricht, 

zegt het bestuur de leden van de Commissie nogmaals gaarne dank. 

  

Het bestuur heeft de aanbevelingen in het advies vrijwel geheel overgenomen, met uitzondering van 

de voorgestelde naam van de Stichting en de weging van raadplegingen onder de Probusclubs.  

Het bestuur kiest voor de naam 'Probus Nederland'. In de toelichting bij de Statuten wordt 

gedetailleerd ingegaan op de achtergronden van deze keuze. Verder is de raadpleging van en de 

invloed van de Probusclubs anders vormgegeven. Met als vertrekpunt dat de opvattingen van de 

Probusclubs altijd zeer zwaar moeten wegen (daar is geen verschil van inzicht tussen het bestuur en 

de Commissie), is ervoor gekozen het raadplegen van de Probusclubs in de Statuten te verankeren en 

de beoordelingswijze op te nemen in het Huishoudelijk Reglement. Het juridische karakter van een 

stichting heeft bij deze invulling een grote rol gespeeld.  

 

Op 3 november is het bestuursbesluit inzake het advies en de bijlagen naar de Commissie gestuurd 

en ter raadpleging op 4 november naar de Probusclubs. Via een antwoordformulier wordt gevraagd 

of ingestemd kan worden met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, dan wel niet ingestemd 
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kan worden of dat men zich onthoudt van een oordeel. Aan de hand van deze raadpleging neemt het 

bestuur in het eerste kwartaal van 2017 een definitief standpunt in. 

 

Website en ICT 

De nieuwe website is gereed en is uitgerold. Ons contract met de oude webbeheerder was  door hem 

per 31 december 2016 opgezegd.  

In samenwerking met een externe partij is een nieuwe web omgeving ontwikkeld.  

 
Er zijn in september en oktober 2016 negen sessies gehouden, waarin de nieuwe web omgeving aan 

de Probusclubs is uitgelegd.  Aan deze sessies namen 293  mensen deel. 

 De nieuwe website is ontwikkeld in Wordpress. Dat is momenteel min of meer het standaard 

managementsysteem voor websites. Groot voordeel is onder meer dat daarover in ruime mate 

informatie gevonden kan worden op internet. Het managementsysteem is redelijk 

gebruiksvriendelijk en flexibel en de website kiest verder automatisch een aangepaste schaal voor 

pc’s, tablets en telefoons. 

  
De conversie is decentraal uitgevoerd. Iedere webmaster weet immers zelf het beste welke data wel 

of niet voor conversie in aanmerking komen. Bovendien zou het technisch gecompliceerd en zeer 

kostbaar zijn om dit centraal uit te voeren.  

 

Er is een nieuwe website ingericht alsook een nieuwe website voor Probus Nederland. Het adres van 

deze website is: http://probus-nederland.nl  

 

Activiteiten voor en vanuit de Probusclubs 

 

Probus Golftoernooi 2016 

Stichting Probus Golf organiseerde op 6 juli de jaarlijkse golfdag op de prachtige baan van het Rijk 

van Nunspeet. Er werd gespeeld in twee spelvormen. De meeste deelnemers hadden gekozen voor 

Texas Scramble, waarbij getracht werd in teamverband de beste score te halen. Daarnaast was er de 

mogelijkheid van individuele Stableford.  

 

De winnaars van de Texas Scramble (een team van Probusclub De Loosdrechtse Plassen) en van de 

individuele Stableford (de heer M. Ras van Probusclub Zaanstreek) ontvingen uit handen van de 

voorzitter van Probus Nederland,  de heer Hans Vroon, een voor dit toernooi speciaal geslagen 

Probuspenning.   

 

Probus Bridgedrive 2016 

Probusclub De Vrije Heeren te Vianen heeft de vierde landelijke Probus Bridgedrive gehouden op 

vrijdag 22 juli.  Aan deze drive konden zowel clubbridgers als thuisbridgers deelnemen.  Voor een 

goede en gezellige sfeer en een prima verzorging stond de Bridge Club Vianen garant. 

  
De winnaars bij de Clubbridgers:   De winnaars bij de Thuisbridgers: 

1. Marien Maters & Hendrik Jan te Winkel.  1. Irene van Gelder & Diny Maarse-ten Brink. 

2. Marijke Verhoeven & Bas Verhoeven.  2. Henk de Jong & Ina Kloosterhuis. 

3. Harry Sanders & Annemarie Spijer.   3. Wil Vaessen & Leo Vaessen. 
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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 2016 zijn er drie (in 2015 drie) nieuwe Probusclubs geïnstalleerd en gecertificeerd, te weten: 

 Probusclub Eemien te Gooische Meren, installatie op 19 oktober (damesclub); 

 Probusclub Huisduinen te Huisduinen, installatie op 19 oktober (herenclub) 

 Probusclub Emilia te Wijchen, installatie op 7 november (damesclub). 
 
Ultimo 2016 bedroeg het aantal bij Probus Nederland aangesloten Probusclubs 431, onderverdeeld 

in 320 herenclubs, 20 damesclubs en 91 gemengde Probusclubs. In oprichting waren 4 Probusclubs. 

 

Bestuurssamenstelling                                                                                                                                          

Het bestuur van Probus Nederland is in 2016 acht maal  in vergadering bijeen geweest.  

Het bestuur was gedurende het jaar 2016 als volgt samengesteld: 

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

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

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

dhr. drs. A.J.M. (Ad) van Helvoort (PC Tilburg-Leydal)  2e 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 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 2e secretaris, Ad van Helvoort.  

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

 

Hans Vroon is per 31 december 2016 afgetreden  als voorzitter wegens het bereiken van de 

maximale termijn; Hans Klein is hem opgevolgd als voorzitter. Als nieuwe vicevoorzitter is mevrouw 

Marieke Bruins Slot-Vis benoemd per 1 januari 2017. 

Het bestuur heeft besloten om overeenkomstig het advies van de Commissie Probus 2016 een 

bestuurslid te benoemen dat speciaal belast is met PR en communicate. De vacature wordt in het 

eerste kwartaal van 2017 opengesteld.                                                                                            

                                                                                                         

Probuswinkel 

Het jaar 2016 was voor de Probuswinkel een goed jaar. 

Naast insignes en dassen werden er acht gevelschildjes verkocht. Er werden er ook 30 penningen met 

Probus logo verkocht die - voorzien van lint of ketting en eventueel gegraveerd - als prijs of ereteken 

dienst kunnen doen. 

De verkoop van dassen loopt langzaam wat terug; daarom is het aantal modellen naast de past 

president stropdas van drie naar twee teruggebracht. 

De boekjes “Probus in een Notendop” waren aan het eind van het jaar uitverkocht. Besloten is geen 

nieuwe boekjes meer te laten drukken, maar de relevante tekst op de website te plaatsen, waar het 

ook gemakkelijker up-to-date kan worden gehouden. 
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De gevelschildjes kunnen per serie van 9 worden besteld bij de leverancier en worden pas gemaakt 

en geleverd als er voldoende aanvragen zijn. Daartoe zal in 2017 weer een oproep worden gedaan in 

een van de Nieuwsbrieven. 

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

 

 

Ten slotte  

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 Probus-organisatie en de Probus-gedachte. 

 

 

Jan van Zoest, secretaris bestuur Probus Nederland 

10 februari 2017 

mailto:winkel@probus-nederland.nl
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Stichting Probus Nederland 

Informatie Centrum  

  

Jaarrekening 2016  

Opgesteld door H.M. Banken, penningmeester  

Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 31 januari 2017  

  

  

  

  

  

Balans per 31 december 2016  
       

   31-12-2016  31-12-2015  
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ACTIVA  

   

Betaalrekening  

   

   

   

401  

   

   

   

448  

Direct Kwartaal Sparen  17  15  

Vermogens Spaarrekening  

   

47.037  

   

62.810  

   

Totaal liquiditeiten  47.455  63.273  

   

Voorraden  

   

5.643  

   

4.270  

Reserve incourant  

   

-2.786  

   

-2.890  

   

Totaal voorraden  2.857  1.380  

   

Debiteuren  

   

121  

   

91  

Te ontvangen bedragen  0  812  

Depot TNT Post  150  150  

Aandeel in Probus Benelux  213  205  

Vooruitbetalingen  

   

290  

   

276  

   

Totaal vorderingen  774  1.534  

         

Totaal Activa  51.086  66.187  

         

   
PASSIVA  

   
Vrij vermogen  

   

   

   

23.602  

   

   

   

30.885  

Reserve Probusdag  14.218  10.718  

Reserve ICT  

   

11.548  

   

21.034  

   

Totaal eigen vermogen  49.368  62.637  

   

Crediteuren  

   

1.214  

   

3.141  

Te betalen kosten  0  0  

Rekeningcourant Probus Benelux  426  409  

Vooruit ontvangen  

   

78  

   

0  

   

Totaal schulden op korte termijn  1.717  3.550  
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Totaal Passiva  51.086  66.187  

Resultatenrekening 2016  

  
  

   

2016  Werkelijk 

 Begroting  
    

2015  2014  

  
       

    
 

Totaal jaarbijdragen  17.140  17.200  17.136  16.800  

  
             

Totaal rente baten  417  635  864  956  

  

Winkelverkopen  

      

7.876  7.000  

     

9.125  9.595  

Kostprijs van de verkopen  -4.235  -3.700  -4.914  -5.540  

Porti- en overige kosten winkel  -538  -400  -380  -248  

Herwaarderingen/verschillen  

   

54  

      

0  116  

     

0  

Totaal winkelopbrengst  3.157  2.900  3.947  3.807  

  
Mutatie reserve Probusdag  

  

      

3.500  

      
3.500  

     

-5.110  

     

2.500  

Totaal netto kosten Nationale Probusdag  3.500  3.500  3.500  2.500  

  
Dotatie reserve ICT  

      

0  0  

     

3.500  7.500  

Automatiseringskosten  8.119  6.700  4.649  2.734  

ICT-commissie  1.256  450  389  0  

Introductie sessies  

   

4.413  

      

1.500  0   

     

0  

Totaal kosten ICT  13.788  8.650  8.539  10.234  

  

Reiskosten  

      

1.475  1.150  

     

1.544  2.037  

Vergaderkosten  1.745  1.500  1.910  1.285  

Overige bestuurskosten  985  950  673  989  

ProbusExtra  

  

1.441  

      

1.350  1.358  

     

1.014  

Totaal bestuurskosten  5.646  4.950  5.485  5.325  

  
Commissie Probus 2016 (v/h Meiresonne)  

      

4.250  6.900  

     

679  645  

Kosten activiteiten etc.  407  600  454  480  

Administratiekosten  221  200  279  91  

Bankkosten  176  175  170  187  

Probus Benelux  -7  10  70  66  
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Overige kosten  

  

15  

      

750  30  

     

11  

Totaal overige kosten  5.062  8.635  1.682  1.480  

  
             

Resultaat  -7.282  -5.000  2.740  2.024  

  

Toelichting op de balans per 31 december 2016  
  

Liquiditeiten  
De liquiditeitspositie van de Stichting is dit jaar met € 15.818 afgenomen. Dat wordt veroorzaakt 

door een aantal eenmalige kasuitgaven die niet tot het structurele uitgavenpatroon van de 

Stichting behoren:  

  

Ontwikkeling van de nieuwe ICT-omgeving  9.486  

Half jaar dubbele hosting kosten wegens 2 websites 

 2.625 Kosten introductie nieuwe website bij de 

clubs  4.413  

Kosten Commissie Probus 2016 (statutendiscussie) 4.250  

  

Voorraden  
  

In Euro's  Voorraad  Inkopen  Verkopen  Afboeking  Herwaar-  Voorraad  

   1-01-16           dering  31-12-16  

Insignes  2.526  5.096  2.996  -55  70  4.642  

Dassen chokers en pochetten  1.515  0  601  0  0  914  

Probus in een Notendop  108  0  105  -1  0  2  

Muurschildjes  0  468  364  -104  0  0  

Penningen  

   

Totaal  

121  

   

242  

   

169  

   

-109  

   

0  

   

85  

   

4.270  5.806  4.235  -269  70  5.643  

  

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 past president insignes, die dit 

jaar zijn ingekocht en waarvan de inkoopprijs duidelijk hoger ligt dan enkele jaren geleden. 

Daarom is de kostprijs aangepast alsmede de verkoopprijs. De herwaardering betreft de 

aanwezige past president insignes per 1 februari. De afboekingen van insignes betreffen 

hoofdzakelijk voorraadverschillen en niet bruikbare (kromme) exemplaren.   

Dit jaar hebben we 9 muurschildjes besteld, waarvan er 8 op naam gesteld en verkocht zijn. 

Van een daarvan was echter de naam door een fout onzerzijds onjuist gespeld; we hebben 

de betreffende club het niet op naam gestelde schildje in bruikleen gegeven en het foute 

schildje en dat in bruikleen afgeboekt ten laste van de reserve incourant.   

De afboekingen van penningen betreffen 9 stuks die voor het golf- en bridgetoernooi zijn 

gebruikt en die als kosten activiteiten zijn verantwoord.   
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De totale voorraadwaarde is ruim 30 % hoger dan eind vorig jaar door de aankoop van 100 

past president insignes, waarvan we nu weer voor enkele jaren voorraad hebben.  

De reserve voor incourant is bijna 50 % van de voorraadwaarde en dat is ondanks een flinke 

bijstelling in 2015 nog steeds ruim voldoende.  

  

  
  

Vorderingen  
De post onder debiteuren betreft 3 facturen van de winkel aan clubs die in de loop van 

december zijn verzonden. Er zijn geen openstaande posten ouder dan 30 dagen.  

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

is in 2016 iets hoger geworden omdat we van de bank een tegemoetkoming hebben 

gekregen wegens een gemaakte fout bij de opheffing van de bankrekening van deze 

stichting per 31 december 2015.  

De post vooruitbetalingen betreft de aankoop van frankeerzegels medio december 2016.  

  

Vrij vermogen  
Het vrije vermogen van de Stichting is afgenomen met € € 7.283, zijnde het verlies dat in het 

boekjaar 2016 is behaald. In de toelichting op de resultatenrekening wordt dit verlies verder 

verklaard. Het vrije vermogen bedraagt nog altijd ruim meer dan het totaal van de jaarlijkse 

inkomsten en wij menen dan ook dat de financiële positie van de Stichting gezond kan 

worden genoemd.  

  

Reserve Nationale Probusdag  
  

Stand per 1-1-2016  10.718  

Toevoeging ten laste van resultaat 2016  3.500  

     

Stand per 31-12-2016  14.218  

  

Deze reserve dient ter dekking van de tekorten van de tweejaarlijkse Nationale Probusdag; 

hiervoor wordt jaarlijks een toevoeging ten laste van het resultaat gedaan. De volgende 

Nationale Probusdag is in november 2017.  

  

Reserve ICT  
  

Stand per 1-1-2016   21.034  

Toevoeging ten laste van resultaat 2016   0  

Nota’s ontwikkeling nieuwe website   -9.486  

  

Stand per 31-12-2015  

    

11.548  
  

Sinds september 2015 wordt gewerkt aan een nieuwe ICT-omgeving voor de websites van 

Probus Nederland en van de deelnemende Probusclubs. De ontwikkeling daarvan wordt 

gedaan door Mediaversa uit Uden. Dit jaar is in totaal € 9.002 aan Mediaversa betaald en € 484 
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aan Hilcodesign, de ontwikkelaar van de vorige website, voor een exportmogelijkheid naar 

de nieuwe website.   

Volgens de offerte van Mediaversa uit 2015 zou realisatie in totaal € 12.306 gaan kosten. Voor 

de conversies bij de clubs en additionele wensen zijn daarboven conform verwachting nog 

extra kosten gemaakt. Per eind december 2016 was in totaal € 14.818 aan Mediaversa betaald. De 

nieuwe website is inmiddels grotendeels gerealiseerd.   

  

De reserve ICT per eind 2016 is naar verwachting meer dan voldoende om de laatste 

kosten van de overgang naar de nieuwe ICT-omgeving te dekken. In totaal zal de overgang 

exclusief de kosten van de introductie sessies naar verwachting de € 20.000 niet te boven gaan. 

Wij zullen in 2017 weer toevoegingen aan deze reserve doen om voldoende armslag te 

hebben voor noodzakelijk onderhoud en verdere vervolmaking van het ICT-systeem in de 

toekomst.  

  

Crediteuren  
Dit betreft een factuur van Mediaversa en een declaratie van een lid van het bestuur, beiden 

gedateerd 30-12-2016. Er zijn verder geen openstaande posten.  

  

Rekening Courant Probus Benelux  
Na de opheffing van de bankrekening van Probus Benelux eind 2015 is het saldo daarvan in 

deze rekening courant geboekt. Eventuele baten en lasten van deze Stichting, waarin Probus 

Nederland en Probus Belgium ieder voor 50 % deelnemen, worden op deze rekening courant 

verantwoord.  

  

Vooruit ontvangen  
Deze post betreft een betaling van een winkelfactuur die in 2017 zal worden verantwoord.  

  
  

Toelichting op de Resultatenrekening 2016  
  

Jaarlijkse bijdragen Probusclubs  
  

De jaarbijdrage bedroeg in 2016 € 40 per club. In het begin van 2016 waren er 428 clubs. 

Tegen het eind van het jaar zijn er nog 3 nieuwe clubs bijgekomen, zodat er eind december 

431 Probusclubs in Nederland waren.  

  

Rentebaten  

  

  

Betaalrekening  

Direct Kwartaal Sparen  

Vermogens Spaarrekening  

Totaal    

  

* Rente % per 31 december 2016  

  

Saldi  Rente  

1-jan  31-dec  %*  Bedrag  

448  401  0,0%  0  

15  17  0,3%  2  

62.810  47.037  0,5%  415  

63.273  47.455   417  
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De rente inkomsten zijn ten opzichte van 2015 aanzienlijk gedaald door de daling van de 

liquiditeiten maar ook door de aanzienlijke daling van de procentuele rentevergoedingen. Zo 

daalde de rentevergoeding op de Vermogens Spaarrekening van 1% in het begin naar 0,5 % 

aan het eind van het jaar.  

    

Winkelopbrengsten  

 

  

Zoals steeds zijn de verkopen in een jaar zonder Nationale Probusdag lager dan in een jaar 

met, omdat de winkel op die dag ook fysiek aanwezig is.  

Dit jaar liet met name de verkoop van stropdassen een flinke daling zien: van 91 naar 60 

stuks. Verder werd er weer een order geplaatst voor 9 muurschildjes, die in een veelvoud 

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

voorzien maar er werden er helaas maar 7 verkocht omdat 1 clubnaam verkeerd was 

gespeld.   

De voorraad boekjes “Probus in een Notendop” is inmiddels uitverkocht. Er zullen voorlopig geen 

nieuwe boekjes worden gemaakt; de informatie is gemakkelijk te vinden op onze website en 

kan daar ook up-to-date worden gehouden.   

  

Het verloop van de behaalde marge exclusief muurschildjes, vertoont in de laatste 5 jaren 

het volgende beeld:  

      Verkopen  Kostprijs  Marge €  Marge %  

2016    7.029  3.871  3.158  44,9%  

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%  

  

Er werden verzendkosten in rekening gebracht voor een totaal van € 392; de werkelijke kosten 

waren dit jaar € 538. Deze kosten betreffen porti maar ook verzendmateriaal en andere 

winkelkosten; alleen de portokosten worden doorberekend.  Dit jaar werd medio december 

nog voor een bedrag van € 290 aan frankeerzegels aangeschaft, die als vooruitbetaald voor 

2017 zijn geboekt.  
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Nationale Probusdag  
Iedere twee jaar wordt er een Nationale Probusdag in De Reehorst te Ede georganiseerd. Er 

wordt een deelname fee aan de deelnemers gevraagd ter dekking van de consumptieve 

uitgaven. De zaalhuur en andere kosten worden betaald uit deze reserve, waaraan jaarlijks 

een bedrag wordt gedoteerd.   

Dit jaar was er geen Nationale Probusdag en werd € 3.500 aan deze reserve toegevoegd, 

waardoor het saldo per eind december € 14.218 bedraagt. Dit lijkt ruim voldoende om het tekort 

van de Probusdag 2017 op te vangen.  

  

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 

vorig jaar begonnen en in de loop van dit jaar is dit grotendeels afgerond.  De reserve was 

begin dit jaar meer dan voldoende hiervoor waardoor er dit jaar geen dotatie aan deze 

reserve is gedaan.  

  

De automatiseringskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:  

  

Hosting en domeinregistratie oude website  2.589  

Licentie gebruik systeem oude website  2.904  

Hosting en domeinregistratie nieuwe website   2.626  

Totaal  8.119  

  

In de begroting hadden we er rekening mee gehouden dat de oude en de nieuwe website 3 

maanden naast elkaar zouden bestaan, in de praktijk is die periode dit jaar 5 maanden 

geweest. Ook in het 1ste kwartaal van 2017 zullen we nog dubbele kosten hebben. Daarnaast 

stegen de hostingkosten voor de oude website omgeving met zo’n € 448 wegens de sterke groei van 

de gebruikte opslagruimte door de deelnemende clubs.  

  

De ICT commissie, bestaande uit 3 terzake kundigen uit Probus gelederen aangevuld met 

het bestuurslid ICT is dit jaar 7 keer samengekomen bij Mediaversa in Uden, het bedrijf dat 

de overgang naar de nieuwe ICT omgeving begeleid. De gemaakt kosten van € 1.256 betreffen 

uitsluitend reiskosten. Er bleek meer overleg nodig te zijn dan in de begroting voor 2016 was 

voorzien.  

Hetzelfde geldt voor de introductiesessies ten behoeve van de deelnemende clubs; wij 

hadden 3 sessies begroot, in werkelijkheid werden het er 9 en was de belangstelling groot. 

De sessies vonden plaats in ’t Veerhuis in Nieuwegein en de kosten van € 4.413 betreffen zaalhuur, 

reiskosten van de begeleiders van de ICT-commissie en koffie en thee, waarvan vele kannen 

zijn gedronken tijdens deze sessies.  

  

Reiskosten en vergaderkosten bestuur  
Het bestuur is dit jaar wegens de ontwikkelingen rondom de commissie Probus 2016 3 keer 

vaker bij elkaar gekomen dan in de begroting was aangenomen; in totaal 8 keer. Er werd 1 

vergadering gehouden in Oosterbeek gecombineerd met een diner aldaar i.v.m. het afscheid 

van Wies van Weele, 2de secretaris. Zes  vergaderingen vonden plaats in ’t Veerhuis in 

Nieuwegein en eentje bij de penningmeester thuis in Maartensdijk.   
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De hier verantwoorde reiskosten van het bestuur betreffen grotendeels deze 

bestuursvergaderingen (€ 1.288). Het restant (€ 185) betreft een overleg tussen bestuur en 

Commissie Probus 2016 en gesprekken met sollicitanten voor de functie van vicevoorzitter.  

    

De vergaderkosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:  

  

Diner Oosterbeek  476  

Bijeenkomsten ’t Veerhuis 6 x  1.270  

Bijeenkomst Maartensdijk 1 x  0  

Totaal  1.745  

  

Overige bestuurskosten  

  2016  2015  2014  

Premie bestuursaansprakelijkheid   339  336  333  

Afscheidscadeaus  40  96  139  

Selectie potentiele bestuursleden  475  0  381  

Attenties  103  25  0  

Porti en drukwerk  28  217  25  

Diversen  0  0  111  

Totaal  985  673  989  

  

Er waren 4 kandidaten voor de functie van vicevoorzitter. De kosten bestaan uit vergoeding 

van de reiskosten aan de kandidaten en huur van een zaaltje in ’t Veerhuis voor het voeren van de 

gesprekken. De functie van vicevoorzitter komt vrij per 1 januari 2017 omdat het huidige 

bestuurslid Hans Klein Hans Vroon als voorzitter zal opvolgen. Hans Vroon treedt statutair af 

per 31 december 2016.  

  

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

oudbestuursleden met hun partners. Dit jaar waren er 25 deelnemers, in 2015 22 en in 2014 

waren dat er 18. De lunch vond dit keer plaats bij restaurant Zilt en Zoet in Maartensdijk. De 

reiskosten voor deze lunch zijn voor rekening van de deelnemers.  

  

Commissie Probus 2016  
Deze commissie had tot taak advies uit te brengen inzake de opzet van nieuwe statuten en 

een huishoudelijk reglement voor onze Stichting, waarbij uitgangspunt is dat het bestuur bij 

belangrijke besluiten voldoende draagvlak dient te verwerven bij de Probusclubs. Deze 

commissie is eind 2015 opgericht als opvolger van de Commissie Meiresonne, waarvan de 

aanbevelingen tot nogal wat discussies aanleiding gaven. De commissie Probus 2016, 

bestaande uit 8 personen, is in 2016 8 keer bijeen geweest en heeft in oktober haar 

aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn aan alle clubs voorgelegd en de 

besluitvorming daaromtrent is nog gaande. Naar verwachting zullen er in 2017 geen verdere 

kosten gemaakt worden voor deze kwestie.  

  

De kosten van de Commissie Probus 2016 waren dit jaar als volgt:  
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Zaalhuur en lunch ’t Veerhuis te Nieuwegein 8x  2.048  

Reiskosten commissieleden  2.202  

Totaal  4.250  

    
Ten opzichte van de begroting van dit jaar zijn er veel meer commissiebijeenkomsten 

geweest, maar een begrootte landelijke bijeenkomst van alle clubs over dit onderwerp was 

niet nodig, zodat de kosten toch lager waren dan voorzien.  

  

Kosten activiteiten etc.  

Hieronder worden de volgende kosten verantwoord:  

  

Golftoernooi  138  

Bridgetoernooi  76  

Reiskosten i.v.m. installaties 3x  139  

Reiskosten clubjubilea 2x  54  

Totaal  407  

  

De kosten voor het golftoernooi in Nunspeet en het bridgetoernooi in Nieuwegein bestaan 

uit het beschikbaar stellen van penningen met inscriptie en reiskosten van de voorzitter. 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  
De kosten in 2016 zijn als volgt:  

  

Reiskosten kascontrole 2 personen  97  

Support Davilex  124  

Totaal  221  

  

De kascontrole 2015 werd gedaan bij de penningmeester thuis in Maartensdijk door twee 

personen. De financiële administratie wordt gevoerd in een boekhoudpakker van Davilex. De 

clubadministratie werd als vanouds gevoerd in het bestaande ICT-systeem waarvan de 

kosten bij kosten ICT zijn verantwoord.  

  

Resultaat  
In 2016 is voor het eerst sinds jaren een verlies geboekt. Dat was in de begroting ook 

voorzien, maar het verlies is € 2.283 hoger dan gedacht.  

Het verlies van € 7.283 wordt met name veroorzaakt door dubbele hostingkosten en 

introductiesessies voor de clubwebmasters in verband met de overgang naar een nieuwe 

ICT-omgeving. Voorts speelden de kosten van de commissie Probus 2016 hierbij een rol.  

Zoals bij de toelichting op de balans al aangegeven waren de middelen van de Stichting ruim 

voldoende om dit eenmalige verlies te kunnen opvangen.  

 

Verklaring Kacommissie 
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Bestuur Stichting Probus Nederland Informatiecentrum 

p.a. de heer Mr. J.A.J. van Zoest 

Hazeveld 21 

2405 AD Alphen aan den Rijn 

Maartensdijk, 26 januari 2017 

Geacht bestuur, 

Ondergetekenden hebben op heden 26 januari 2017, ten huize van de penningmeester van uw 

stichting, de heer Drs. H.M. Banken, de balans en de resultatenrekening over het boekjaar 2016 

van uw stichting gecontroleerd, alsmede de toelichtingen daarop 

Wij hebben vastgesteld dat de verslaglegging, zoals weergegeven in de gepresenteerde 

balans en resultatenrekening, in overeenstemming is met de over 2016 gevoerde 

financiële administratie. 

De kascommissie heeft met name stil gestaan bij de ICT kosten, die uitzonderlijk hoog zijn geweest in 

2016 (66,6 % van de inkomsten). 

Wij stellen u voor de jaarrekening 2016 te accorderen en de penningmeester décharge 

van het gevoerde beleid te verlenen. 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

Drs. N. Sluijs 

Herdershof 6 8181 CT Heerde  

nsluijs@online.nl  

 

Drs P.A.L. van den Heuvel 

Eindhovenseweg 80 5661 NB Geldrop 

palvdheuvel@onsmail.nl 
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Stichting Probus 

Nederland Informatie 

Centrum  

  

Begroting 2017  

  

  

Opgesteld door H.M. Banken, penningmeester  

Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 31 januari 2017  

    

  

Geprojecteerde balans per 31-12-2017  
  
  

  1-1-2017  31-12-2017  
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ACTIVA  

   

   

   

   

   

   

Totaal liquiditeiten  47.455  40.425  

Voorraden  

   

5.643  

   

5.600  

Reserve incourant  -2.786  

   

-2.800  

   

Totaal voorraden  2.857  2.800  

       

Totaal vorderingen  774  775  

       

Totaal Activa  51.086  44.000  

        

PASSIVA  

Vrij vermogen  

   

   

   

23.602  

   

   

   

22.600  

Reserve Probusdag  14.218  7.700  

Reserve ICT  11.548  

   

12.000  

   

Totaal eigen vermogen  49.368  42.300  

    

   

   

   

Totaal schulden op korte termijn  1.717  1.700  

       

Totaal Passiva  51.085  44.000  

  

    

Verwachte resultatenrekening 2017  

 Begroting   Werkelijk   

   2017  2016  2015  2014  

       

Totaal jaarbijdragen  17.300  17.140  17.136  16.800  

       

Totaal rente baten  250  417  864  956  
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Winkelverkopen  

   

8.100  7.876  9.125  9.595  

Kostprijs van de verkopen  -4.400  -4.235  -4.914  -5.540  

Porti- en overige kosten winkel  -550  -538  -380  -248  

Herwaarderingen/verschillen  

   

0  

   

54  116  0  

Totaal winkelopbrengst  3.150  3.157  3.947  3.807  

Mutatie voorziening Probusdag  

   

3.500  3.500  -5.110  2.500  

Inschrijfgelden  0  0  -15.715  0  

Kosten  0  

   

0  24.325  0  

Totaal netto kosten Nationale Probusdag  3.500  3.500  3.500  2.500  

Dotatie voorziening ICT  

   

2.500  0  3.500  7.500  

Automatiseringskosten  7.000  8.119  4.649  2.734  

ICT-commissie  500  1.256  389  0  

Netto kosten introductie sessies  

   

0  

   

4.413  0  0  

Totaal kosten ICT  10.000  13.788  8.539  10.234  

Reiskosten  

   

1.650  1.475  1.544  2.037  

Vergaderkosten  1.900  1.745  1.910  1.285  

Overige bestuurskosten  950  985  673  989  

ProbusExtra  1.450  

   

1.441  1.358  1.014  

Totaal bestuurskosten  5.950  5.646  5.485  5.325  

Structuurcommissies/statutenwijziging  

   

750  4.250  679  645  

Kosten activiteiten etc.  600  407  454  480  

Administratiekosten  250  221  279  91  

Bankkosten  175  176  170  187  

Probus Benelux  0  -7  69  66  

Overige kosten/onvoorzien  475  

   

15  30  11  

Totaal overige kosten  2.250  5.062  1.681  1.480  

       

Resultaat  -1.000  -7.282  2.742  2.024  

Toelichting op de geprojecteerde balans per 31 december 2017  
  

De ontwikkeling van het eigen vermogen in dit jaar is als volgt  
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Reserve Nationale Probusdag  
  

Beginsaldo  14.218  

Dotatie t.l.v. resultaat  3.500  

Opbrengst – kosten Probusdag 2017 (voorlopig) -10.000  

Afronding  -18  

 

Eindsaldo  

  

Reserve ICT  

  

7.700  

Beginsaldo  11.548  

Dotatie t.l.v. resultaat  2.500  

Ontwikkelkosten  -2.000  

Afronding  -48  

 

Eindsaldo  

  

Vrij vermogen  

  

12.000  

Beginsaldo  23.602  

Resultaat 2017  -1.000  

Afronding  -2  

 

Eindsaldo  22.600  

  

Liquiditeiten  
De mutaties in voorraden, vorderingen en schulden laten zich moeilijk voorspellen en zijn gelijk 

verondersteld aan de stand per 1 januari van dit jaar.   

  

Hiervan uitgaande kan de ontwikkeling in de liquiditeitspositie als volgt worden gespecificeerd:  

  

Beginsaldo  47.455  

Jaarbijdragen  17.300  

Renteopbrengsten  250  

Netto winkelopbrengsten  3.150  

Probusdag Opbrengst – kosten (voorlopig)  -10.000  

ICT-ontwikkelkosten (t.l.v. reserve)  -2.000  

Lopende kosten ICT  -7.500  

Bestuurskosten  -5.950  

Overige kosten  -2.250  

Afronding  -30  

 

Eindsaldo  40.425  
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Toelichting op de verwachte resultatenrekening 2017  
  

Jaarlijkse bijdragen Probusclubs  

De jaarbijdrage Is in 2017 ongewijzigd € 40 per club.   

Per 1 januari 2017 waren er 431 clubs die in totaal € 17.240 zullen bijdragen. Daarnaast is er € 60 
begroot voor de bijdragen van nieuwe clubs: zij betalen hun bijdrage naar rato van hun 
installatiedatum.   

  

Rentebaten  

 Saldo  Rente  

Betaalrekening  

Direct Kwartaal Sparen  

Vermogens Spaarrekening  

Totaal  

  

* Rente % per 31 december 2016  

  

Winkelopbrengsten  

47.455  51.000  250  

 Verkopen Kostprijs  Marge  

   €  €  €  %  

Insignes  5.700  3.100  2.600  45,6%  

Dassen e.d.  1.200  750  450  37,5%  

Probus in een Notendop  0  0  0  0,0%  

Penningen  

Subtotaal excl. muurschildjes  

150  90  60  40,0%  

7.050  3.940  3.110  44,1%  

Muurschildjes  585  460  125  21,4%  

Totaal artikelen  7,635  4.400   3.235  42,4%  

Doorberekende verzendkosten  465  

 

Totaal verkopen 2017  8.100  

  

Er is dit jaar weer een National Probusdag en wegens de fysieke aanwezigheid van de winkel op die 

dag genereert dat doorgaans extra verkopen. Omdat we de verkopen in 2016 met name van 

stropdassen nogal zagen teruglopen is er toch maar een gematigde stijging begroot. Er is wel 

aangenomen dat we dit jaar weer 9 Probus muurschildjes zullen verkopen; daarvoor zullen we in de 

aanloop naar de nationale Probusdag reclame maken. De marge daarop is echter betrekkelijk gering.  

Besloten is dat er geen Probus boekjes in de stijl van “Probus in een Notendop” meer zullen worden 

gemaakt, zodat de verkopen daarvan in 2017 niet zullen voorkomen aangezien de voorraad inmiddels 

0 is.  

  

Nationale Probusdag  

De kosten en inkomsten van de Nationale Probusdag van dit jaar zullen in een separate begroting 

worden opgenomen die in de loop van dit jaar zal worden opgesteld. De tekorten op deze dag zullen 

1-jan  Gemidd.  %*  Bedrag  

401  500  0,0%  0  

17  1.500  0,3%  5  

47.037  49.000  0,5%  245  
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t.l.v. de reserve Nationale Probusdag worden gebracht, die zeker voldoende is daarvoor. Ook dit jaar 

zal er een dotatie van € 3.500 aan die reserve worden toegevoegd.   

  

Kosten ICT  

Dit jaar wordt weer gestart met een dotatie aan de Reserve ICT van € 2.500 ten behoeve van 

toekomstige nieuwe ontwikkelingen op ICT gebied. Uit deze reserve is in 2016 een aanzienlijk deel 

van de kosten van overgang naar de nieuwe website omgeving gefinancierd. Ook dit jaar zullen 

daarvoor nog een aantal kosten ten laste van deze reserve worden geboekt.  

De automatiseringskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:  

  

Hosting en domeinregistratie Mediaversa  6.258  

Licentie gebruik systeem Hilcodesign 3 maanden  726  

Afronding  16  

 

 7.000  
  

In het 1ste kwartaal van dit jaar wordt nog gebruik gemaakt van de oude website omgeving. De 

precieze datum van beëindiging is nog niet bekend, zekerheidshalve is van eind maart uitgegaan.  

  

De ICT-commissie, bestaande uit 3 deskundigen aangevuld met het ICT-bestuurslid, zullen nog 

enkele keren bijeenkomen bij Mediaversa in Uden. Uitgegaan is van 3 keer. Er zal geen zaalhuur 

betaald hoeven te worden, de kosten hiervan beperken zich tot reiskosten naar Uden.  

  

Er zullen geen introductiesessies gehouden worden in 2017; alle clubs die dat wilden hebben in 2016 

daartoe de gelegenheid gehad. Wel zullen er tijdens de Nationale Probusdag weer parallelsessies 

worden georganiseerd voor wie daar belangstelling voor hebben. De kosten daarvan worden 

opgenomen in de begroting van de Nationale Probusdag.  

Reiskosten bestuursleden  

Reiskosten die de bestuursleden maken ten behoeve van de Nationale Probusdag, ICTcommissie en 

jubilea/installaties van clubs worden elders verantwoord. Het merendeel van de reiskosten hier betreft 

bestuursvergaderingen, waarvan er dit jaar in totaal 7 gehouden zullen worden. Daarvan zijn er 2 

speciaal ten behoeve van de op handen zijnde wijziging van statuten en huishoudelijk reglement.  

De reiskosten per vergadering bij volledige deelname van alle 6 bestuursleden is € 210, dit betekent 
bij 7 bijeenkomsten een bedrag van € 1.470. Daarnaast is er nog een bedrag van € 180 meegenomen 
voor overige reiskosten.  

  

Vergaderkosten  

De vergaderkosten betreffen 6 keer zaalhuur met een lunch in het centraal gelegen ‘t Veerhuis in 

Nieuwegein. In januari wordt de vergadering elders gehouden, gecombineerd met een diner ter 

gelegenheid van het afscheid van Hans Vroon.  

  

Vergadering met diner en afscheid   650  

6 x ’t Veerhuis Nieuwegein met lunch   1.250  

 

1.900  
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Overige bestuurskosten  

  

Bestuursaansprakelijkheid premie  340  

Afscheidscadeaus  50  

Selectie potentiele bestuursleden  200  

Attenties  50  

Porti en drukwerk  200  

Diversen  110  

 

950  
  

Probus Extra  

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

met hun partners. Daar maken zo’n 25 personen gebruik van.  

Statutenwijziging  

In 2016 heeft de Commissie Probus 2016 advies uitgebracht over de opstelling van nieuwe statuten 

en een huishoudelijk reglement voor de Stichting met als uitgangspunt dat de aangesloten 

Probusclubs autonoom zijn. Het bestuur heeft dit advies grotendeels overgenomen en aan de clubs 

voorgelegd. Naar verwachting zal dit in de 1ste helft van 2017 worden afgerond.  

De kosten die dit jaar zijn meegenomen betreffen de verwachte notariskosten voor de formele 

statutenwijziging.  

  

Kosten activiteiten etc.  

  

Golftoernooi  125  

Bridgetoernooi  75  

Reiskosten i.v.m. installaties 4x  200  

Reiskosten clubjubilea 4x  200  

 

600  
  

De kosten voor het golftoernooi en bridgetoernooi bestaan uit het beschikbaar stellen van 

penningen met inscriptie en reiskosten van het bestuurslid dat acte de présence geeft. De kosten 

van installaties nieuwe clubs en jubilea van clubs blijf beperkt tot reiskosten. Er zijn nog voldoende 

voorzittershamers voor de verwachte nieuwe clubs op voorraad.  

Administratiekosten  

  

Reiskosten kascontrolecommissie  100  

Support Davilex  150  

 

250  
    

De kascontrole zal gezien de centraal gelegen woonplaats van de huidige penningmeester bij hem 

thuis plaatsvinden, zodat geen zaalhuur van toepassing is.  
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Kosten Probus Benelux  

Er worden geen kosten verwacht van Probus Benelux, omdat de bankrekening van deze Stichting per 

31 december 2015 is opgeheven en er geen andere kosten zijn. Besprekingen van het bestuur van 

deze Stichting vinden kosteloos plaats per videoconferentie.   

De merkinschrijving van het beeldmerk Probus, dat door deze Stichting wordt beheerd, is in 2013 voor 

10 jaar verlengd. In 2023 zullen weer er weer kosten zijn wegens verlenging hiervan.  

  

Totaal resultaat  

In dit jaar verwachten we opnieuw een verlies te realiseren, dit keer van € 1.000. Dit wordt mede 
veroorzaakt door enkele niet structurele kosten: notariskosten voor de statutenwijziging (€ 750), 
dubbele hostingkosten in het 1ste kwartaal (€ 726) en nog wat kleinere posten. Zonder dat zou het 
resultaat positief zijn geweest.  

 


