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Jaarverslag secretaris 2012 
 
Het bestuur van de Stichting Probus Nederland Informatie Centrum (kortweg 
Probus Nederland) was gedurende het jaar 2012 als volgt samengesteld: 
 

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

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

drs. H. (Henk) Oldenziel   secretaris 
(PC Dordrecht) 
 

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

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

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

ir. R.A. (Ronald) van Maas   bestuurslid ICT zaken 
(PC Enschede Oost) 
 
Het beheer van de website werd verzorgd door de 2e secretaris Wies van Weele. 
De redactie van de Probus Nieuwsbrief bestond uit Wies van Weele en Hans 
Vroon.  
 
Bestuursactiviteiten 
Het bestuur van de stichting is vijf maal in vergadering bijeen geweest. Alle 
vergaderingen vonden plaats in Nieuwegein, een centraal gelegen locatie.  
In de bestuursvergaderingen is een groot aantal lopende zaken besproken. Veel 
vragen van leden van Probusclubs of andere geïnteresseerden zijn zowel via e-
mail, schriftelijk als telefonisch door het bestuur beantwoord.  
 
Vanwege het aftreden van de secretaris, Henk Oldenziel, werd in het voorjaar 
een procedure gestart voor het invullen van de vacature. Het bestuur heeft Jan 
van Zoest van Probus III Alphen aan den Rijn bereid gevonden om de functie 
van secretaris per 1 januari 2013 over te nemen.  
 

Verder heeft in de loop van het jaar Ronald van Maas aangegeven het bestuur 
te willen verlaten. Een vervanger voor zijn functie is in de loop van het jaar niet 
gevonden. 
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Bestuursactiviteiten (vervolg) 
Veel aandacht is besteed aan de zorg binnen het bestuur over de gemiddelde 
leeftijd van de leden binnen de Probusclubs.  
Aanleiding daartoe is het besluit van een tweetal clubs in 2008 en 2010 om als 
Probusclub te stoppen, omdat men tot de conclusie was gekomen dat de clubs, 
door de gemiddeld hoge leeftijd van de leden, niet meer aantrekkelijk waren 
voor jongere leden.  
In het algemeen, maar ook richting een aantal specifieke clubs, is deze zorg 
voorgelegd en is vanuit het bestuur aangeboden, waar mogelijk, hulp te bieden.  
 
Verder is binnen het bestuur en naar de clubs toe aandacht besteed aan de 
relatie c.q. betrokkenheid van de clubs met partners van overleden clubleden. 
Vanuit de clubs heeft het bestuur hierop veel positieve bijval ontvangen.  
 
Ook heeft het bestuur diverse gesprekken gevoerd met de Nationaal 
Coördinator van Probus België in verband met het in het voorjaar van 2013 te 
hersluiten Benelux Merkenrecht op logo plus de naam Probus.  
Dit Merkenrecht moet elke 10 jaar weer worden vastgelegd en is in 2003 tot 
standgekomen in een samenwerkingsverband met Probus België.  
 
Dit jaar vroegen ICT gerelateerde zaken weer aandacht van het bestuur voor 
de digitale snelweg. In januari/februari werd een vijftal workshops 
georganiseerd met in totaal 41 deelnemers. Het aantal Probusclubs met aan de 
website van Probus Nederland  gekoppelde clubwebsites is in de loop van 2012 
zodanig gestegen (ultimo 2012 zijn het er 140) dat is besloten in november en 
december weer een vijftal workshops te houden. Ook deze workshops waren 
binnen korte tijd met totaal 40 deelnemers volgeboekt.  
 

Merkbaar is dat steeds meer leden van Probusclubs de weg naar de website 
van Probus Nederland weten te vinden. Daardoor wordt meer gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid om aandacht te vestigen op gepubliceerde boeken van 
Probusleden (www.probus-nederland.org/boekbespreking/). 
Van de ruimte gereserveerd voor een prikbord is gedurende dit jaar eveneens 
veel meer gebruik gemaakt (www.probus-nederland.org/prikbord/). Daar staat 
ook aangegeven waartoe het prikbord dient en wat op het prikbord kan worden 
geplaatst.  
Ook kunnen op de website eerder verschenen Nieuwsbrieven worden 
nagelezen (www.probus-nederland.org/archief_nieuwsbrieven/).  
  

http://www.probus-nederland.org/boekbespreking/
http://www.probus-nederland.org/prikbord/
http://www.probus-nederland.org/archief_nieuwsbrieven/
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Bestuursactiviteiten (vervolg) 
Nieuw is de informatie over het maken van een smoelenboek (www.probus-
nederland.org/smoelenboek/) en via www.probus-nederland.org/logo_s/ is het 
officiële logo van Probus in diverse digitale formaten te downloaden. Daar is ook 
geheel in Probus stijl een voorbeeldkaart te vinden. Op de startpagina is tevens 
ruimte gereserveerd voor "het laatste nieuws".  
 

Verreweg de meeste clubs veranderen nu de bestuurswijzigingen (van 
secretaris en penningmeester) door in te loggen op "muteren clubgegevens" op 
de startpagina van de website van Probus Nederland. De uitgebreide informatie 
op de website heeft ertoe geleid dat veel vragen, die in voorgaande jaren bij het 
secretariaat terechtkwamen, nu direct via raadplegen van de website door de 
leden van de Probusclubs kunnen worden beantwoord.  
Het verdient daarom zeker aanbeveling om met enige regelmaat door de 
website van Probus Nederland te scrollen op zoek naar nieuwe aanvullende 
informatie.  
 

Tenslotte blijken ook veel niet leden van Probusclubs de weg naar de website 
te vinden gezien de vele tientallen vragen van buitenstaanders, die graag lid 
willen worden van een Probusclub.  
 
Het bestuur heeft het noodzakelijk gevonden om het protocol voor het oprichten 
van een nieuwe Probusclub nog eens tegen het licht te houden. Dit heeft geleid 
tot een gewijzigd protocol, waarbij met name meer nadrukkelijk is gewezen op 
het belang van een sponsorclub vanaf de allereerste plannen van de oprichting 
van een nieuwe club. Het nieuwe protocol is als bijlage toegevoegd aan het 
boekje "Probus in een notendop" en te vinden op www.probus-
nederland.org/protocol_nieuwe_club/. 
 
Het bestuur heeft ervoor gekozen om bij elke installatie van een nieuwe 
Probusclub acte de presence te geven.  
Verder heeft het bestuur, daar waar die wens bestond, gehoor gegeven om 
aanwezig te zijn bij bijzondere activiteiten zoals jubilea, voorlichting over Probus 
etc.  
Bij al deze gelegenheden heeft de vertegenwoordiger van het bestuur de clubs 
erop gewezen vooral tijdig te zorgen voor de komst van nieuwe, jonge, leden. 
 
Na de geslaagde Nationale Probusdag in 2011 is het bestuur weer begonnen 
met de organisatie van de Nationale Probusdag in 2013. De dag zal worden 

http://www.probus-nederland.org/smoelenboek/
http://www.probus-nederland.org/smoelenboek/
http://www.probus-nederland.org/logo_s/
http://www.probus-nederland.org/protocol_nieuwe_club/
http://www.probus-nederland.org/protocol_nieuwe_club/
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gehouden op 7 november 2013. De opzet zal in principe vergelijkbaar zijn met 
die van 2011.  
Bestuursactiviteiten (vervolg) 
In het jaar 2012 is in totaal vijf keer een Probus Nieuwsbrief verschenen. De 
Nieuwsbrief werd steeds via e-mail naar alle secretarissen van de Probusclubs 
verstuurd. Ook dit jaar verscheen de Nieuwsbrief steeds in 2 versies, één versie 
in de Probuskleuren en één versie in zwart wit (de printversie). De secretarissen  
werd verzocht om de Nieuwsbrief aan alle clubleden te mailen dan wel de 
uitgeprinte versie aan de clubleden te verstrekken.  
 
 
Nieuwe Probusclubs 
In 2012 zijn in totaal vijf nieuwe clubs toegevoegd aan de Probusfamilie. Deze 
clubs zijn geïnstalleerd en hebben daarbij het certificaat van erkenning 
ontvangen. Het zijn: 
• De Probusclub Zuidplas te Zuidplas.  

Installatie op 07.02.2012 (heren club) 
• De Probusclub Dierens Hof te Dieren.  

Installatie op 15.02.2012 (gemengde club) 
• De Probusclub Ithaca te Heumen.  

Installatie op 03.04.2012 (gemengde club) 
• De Probusclub Julianadorp aan Zee te Julianadorp.  

Installatie op 19.04.2012 (herenclub) 
• De Probusclub Meppel e.o. te Meppel.  

Installatie op 08.11.2012 (gemengde club) 
 

Met de bovenstaande aanvullingen zijn ultimo 2012 totaal 413 clubs 
ingeschreven. Een aantal clubs heeft aangegeven, dat de ledensamenstelling 
van herenclub is gewijzigd in gemengde club. Ultimo 2012 bedroeg daardoor 
het aantal herenclubs 315, damesclubs 14 en gemengde clubs 84.  
 

In het verslagjaar zijn 73 jubilea door Probusclubs gevierd: 
•   1 club vierde zijn 7de lustrum,  
• 12 clubs hun 6de lustrum,  
• 22 hun 5de lustrum,  
• 15 clubs hun 4de lustrum,  
•   5 clubs hun 3de lustrum,  
•   8 clubs hun 2de lustrum en  
• 10 clubs vierden hun 1ste lustrum.  
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Naast de in 2012 toegetreden clubs zijn eind 2012 vijf Probusclubs in oprichting. 
Dit zijn duidelijk tekenen dat Probus in Nederland leeft en gestaag door blijft 
groeien. 
 
De Probuswinkel 
Het jaar 2012 was voor de Probuswinkel weer 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-presidentinsigne wordt steeds vaker besteld, mede doordat het ook 
voor dames geschikt is. Het kan zelfs als alternatief voor een dasspeld gebruikt 
worden.  
 

Bij de dassen is, op veler verzoek, een “oude bekende” weer in het assortiment 
opgenomen. Deze das is geheel donkerblauw en bestrooid met het logo.  
 

Bij het boekje “Probus in een notendop” wordt steeds een bijlage met het 
vernieuwde protocol voor oprichting van een nieuwe club gevoegd. 
 

Op de Probus golfdag werden aan de winnaars weer medailles uitgereikt door 
de voorzitter van Probus Nederland, hetgeen altijd zeer op prijs wordt gesteld. 
 

Er zijn dit jaar 3 nieuwe Probusvlaggen, voorzien van het juiste logo, 
aangeschaft. Er was jammer genoeg weinig animo om deze te laten wapperen 
bij een feestelijke bijeenkomst !  
 

Begin dit jaar zijn de op de Probusdag 2011 bestelde gevelschilden aan de clubs 
afgeleverd en bevestigd aan de gevel van hun plaats van samenkomst.  
 
Al met al een mooi resultaat en weer een tevreden beheerster! 
 
Tenslotte:  
Het bestuur van Probus Nederland bedankt het bestuur en de leden van de 
aangesloten Probusclubs voor hun inzet, samenwerking en de goede 
contacten. Het bestuur wil zich blijven inzetten voor een gezonde en sterke 
organisatie van clubs met de standaarddoelstelling als leidraad, waarbij 
vriendschap, saamhorigheid en verbreding van kennis bindende elementen 
vormen.  
Met dank aan Henk Oldenziel voor de samenstelling van dit verslag, 
vastgesteld te Dordrecht op 29 januari 2013. 
Jan Van Zoest, secretaris  
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Financieel jaarverslag penningmeester 2012 
(kort overzicht; alle bedragen in €) 

 
 

BALANS PER 31 DECEMBER 2012 
 

 per 31 december 
ACTIVA 2012 2011 2010 
   Voorraden 2.505 2.226 1.189 
   Vorderingen 1.512 1.324 524 
   Geldmiddelen 
   (m.n. spaarrekeningen) 53.793 41.370 35.073 

Totaal van de activa 57.810 44.920 36.786 

    

 per 31 december 
PASSIVA 2012 2011 2010 
   Voorziening Nationale Probusdag 17.500 15.000 9.666 
   Voorziening automatisering 10.000 7.500 5.000 
   Kortlopende schulden 5.752 12 934 
Totaal van de passiva 33.252 22.512 15.600 
       

EIGEN VERMOGEN 24.558 22.408 21.186 

    

 per 31 december 
Toelichting 2012 2011 2010 
   Voorziening Nationale Probusdag:       
     stand per 1 januari 15.000 9.666 4.166 
        onttrekkingen -   - 5.769 -   
        dotatie 2.500 11.103 5.500 
     stand per 31 december 17.500 15.000  9.666 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011 
(kort overzicht; alle bedragen in €) 

 
 werkelijk begroting 
BATEN 2012 2011 2010 2013 
   Omzet Probuswinkel 8.313 9.698 10.253 7.900 
   Af:inkoopwaarde 4.784 4.799 5.565 4.300 
   Brutomarge van 
   de omzet 3.529 4.899 4.688 3.600 

   Jaarlijkse bijdrage 
   Probusclubs 16.461 18.250 19.954 16.600 

   Rentebaten 1.268 986 592 1.050 
Totaal aan baten 21.258 24.135 25.234 21.250 

     

 werkelijk begroting 
LASTEN 2012 2011 2010 2013 
   Probus-Info en 
   lijst Probusclubs -   -   3.490 -   

   Automatisering 8.291 5.576 8.619 7.000 
   Nationale Probusdag 2.500 11.103 5.500 5.000 
   Bestuurskosten 6.007 5.703 5.172 7.300 
   Secretariaatskosten 314 176 732 750 
   Diverse kosten 2.956 727 981 1.150 
   Onvoorzien - 960 - 372 - 50 
Totaal aan lasten 19.108 22.913 24.494 21.250 
     
RESULTAAT 2.150 1.222 740 -   

 
Toelichting op de cijfers over 2012 

De baten liggen € 2.900 onder die over 2011, met name door lagere baten uit 
de jaarbijdragen (€ 1.800) . De bijdrage per club is over 2012 verlaagd met € 5 
tot € 40 ( 2011 € 45). De marge op de verkopen ligt € 1.400 onder die over 2011 
door lagere verkopen. 
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Toelichting op de cijfers over 2012 (vervolg) 
 

De rente baten liggen € 300 hoger door een hoger uitstaand saldo bij de bank. 
In de loop van 2012 zijn de spaarrentes met 0,4% punt verlaagd tot 
respectievelijk 1,9% en 2,3 %. 
 

De lasten over 2012 zijn €3.800 lager dan over 2011. 
Deze lagere lasten zijn als volgt te specificeren : 
 

 
2012 
vs. 

2011 

Hogere lasten:   
    Automatisering 2.700 
    Bestuurskosten 300 
    Diverse kosten 2.200 
    Secretariaatskosten 200 

 5.400 
   

Lagere lasten:   
    Nationale Probusdag 8.600 
    Onvoorzien 600 

 9.200 
   

Per saldo lagere lasten 3.800 
 

De voorziening voor de Nationale Probusdag is eind 2012 op € 17.500 
gebracht. De bestuurskosten zijn gestegen vanwege het aanschaffen van drie 
nieuwe Probusvlaggen. De automatisering had een positief effect op de 
drukkosten van Probus-Info. De Probus Nieuwsbrief als vervanger van 
Probus- Info wordt digitaal verzonden. 
 
Mede door nog uit te voeren verbeteringen in het enquêtesysteem ( € 2.400) 
zijn de automatiseringskosten in 2012 t.o.v. 2011 gestegen met € 2.700. 
De diverse kosten zijn gestegen als gevolg van het besluit om een 
terugkombijeenkomst te organiseren; deze bijeenkomst wordt gecombineerd 
met de Nationale Probusdag in november 2013. 
Vastgesteld te Dordrecht, 29 januari 2013 
Ad van der Waal, penningmeester  
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