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Speciale uitgave 
 

 

Resultaten enquête 2011 
 
Eens in de twee jaren vragen wij de clubs om gegevens over het ledenbestand en de activiteiten. Over 

medewerking hebben wij niet te klagen. Ruim 90% van de 408 Probusclubs heeft gereageerd. Het 

responsepercentage overschreed de toch al hoge percentages in de achterliggende jaren (± 89%). 
 

Met de tweejaarlijkse herhaling van deze enquête beogen wij u en ons inzicht te verschaffen in de 

ontwikkelingen bij de Probusclubs. In deze speciale aflevering van de Probus Nieuwsbrief gaan wij 

nader in op de enquêteresultaten. Maar wij beginnen met het totaaloverzicht. 
 

In onderstaand overzicht is de uitslag van de enquête 2011 onderverdeeld naar provincie (incl. de 

Nederlandse clubs in Spanje). 
 

Uitslag enquête 2011 

Provincie 

Aantal clubs Gemiddeld(e) Aantal 
dames 
leden 

Inleidingen door Activiteiten 

Totaal 1) 
2) met 

reactie 
leef- 
tijd 

aantal 
leden 

club- 
leden 

gasten 
Excur- 

sies 
Overige 

3) 

Drenthe 10 9 73,02 25,3 3,6% 44,5% 36,1% 19,4% 14,5% 

Flevoland 6 6 73,53 28,8 12,4% 47,9% 31,4% 20,6% 10,1% 

Friesland 15 14 73,79 27,6 2,4% 43,8% 35,1% 21,1% 17,3% 

Gelderland 66 61 73,57 27,8 16,2% 61,8% 23,9% 14,3% 14,5% 

Groningen 8 8 74,40 25,3 14,1% 59,6% 19,7% 20,7% 26,6% 

Limburg 22 20 74,56 31,0 4,9% 48,3% 29,1% 22,6% 17,6% 

Noord-Brabant 66 60 73,46 27,6 5,5% 47,8% 31,5% 20,7% 19,6% 

Noord-Holland 52 45 73,90 26,4 8,6% 59,5% 23,0% 17,5% 17,6% 

Overijssel 28 27 73,58 29,3 10,7% 44,7% 35,3% 20,0% 13,7% 

Utrecht 39 32 73,65 29,0 11,8% 61,6% 23,2% 15,2% 13,2% 

Zeeland 11 11 74,64 31,5 0,9% 47,0% 25,6% 27,4% 26,2% 

Zuid-Holland 82 73 74,31 30,5 6,3% 46,0% 34,9% 19,1% 17,1% 

Spanje 3 2 72,25 25,0 0,0% 66,2% 20,0% 13,8% 38,6% 

Eindtotaal 408 368 73,84 28,5 8,7% 52,3% 29,1% 18,6% 17,0% 

Responsepercentage 90,2%  
 

1) Eind 2011 is het aantal Probusclubs 408; hiervan hebben 402 een installatiedatum van vóór 2011. 
2) Hierin zijn niet de reacties opgenomen van clubs die in 2011 zijn geïnstalleerd. 

Het reactiepercentage bedraagt dan 91,5%. 
3) Overige activiteiten als percentage van het totaal aan inleidingen en excursies. 
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Eind 2011 waren er door Probus Nederland 408 clubs gecertificeerd; 14 damesclubs, 316 herenclubs 

en 78 gemengde clubs.  

In de periode 2010 - 2011 was het aantal nieuwe Probusclubs 12; één club werd op eigen verzoek 

uitgeschreven.  

Met een jaarlijkse toename van 6 clubs ligt de groei beneden die van voorgaande jaren (2008 - 2009 : 19 

clubs en 2006 - 2007 : 21 clubs). Voor het jaar 2012 hebben wij zicht op een groei met 8 clubs, waarvan 

er inmiddels al twee geïnstalleerd zijn.  

Alles bijeen zal de Nederlandse Probusfamilie eind 2012 meer dan 11.800 leden tellen. 

 
De uitkomst nader bekeken 
 

Meerjarenoverzicht 2005 - 2011 

Enquête 
van het 

jaar 

Aantal clubs Gemiddeld(e) 
Aantal 
dames 
leden 

Inleidingen door Activiteiten 

Totaal 1) 
2) met 

reactie 
leef- 
tijd 

aantal 
leden 

club- 
leden 

gasten 
Excur- 

sies 
Overige 

3) 

2005 357 289 73,0 27,5 8,6% 53,0% 26,0% 21,0% 
 

2007 378 338 73,3 28,0 7,5% 54,0% 26,0% 20,0% 
 

2009 397 353 73,3 27,9 9,0% 53,6% 27,7% 18,7% 17,5% 

2011 408 368 73,8 28,5 8,7% 52,3% 29,1% 18,6% 17,0% 
 

1) Eind 2011 is het aantal Probusclubs 408; hiervan hebben 402 een installatiedatum van vóór 2011. 

2) Hierin zijn niet de reacties opgenomen van clubs die in 2011 zijn geïnstalleerd. 

3) Overige activiteiten als percentage van het totaal aan inleidingen en excursies. 
 

Het meerjarenoverzicht laat een kleine daling zien van het percentage damesleden. Uit het overzicht 

blijkt echter ook een sterke fluctuatie van dit percentage. De lichte wijziging zou op een stabiliserende 

situatie kunnen wijzen.  
 

 

In de enquêteresultaten zijn 11 damesclubs 

opgenomen met een gemiddeld ledental van 

20,7. 
 

De 67 gemengde clubs zijn gemiddeld 28,0 

leden groot, waarvan gemiddeld 10,3 

dames. 
 

De herenclubs hebben gemiddeld 28,9 

leden. 

 
 

Extra aandacht voor de groei van zowel het aantal gemengde clubs als het aantal damesclubs zouden 

wij zeer toejuichen. Het initiatief hiervoor ligt echter bij de plaatselijke Probusclubs. 
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Kijkend naar de activiteiten van de clubs 

zien wij een daling van de inleidingen door 

eigen leden en van de excursies. 

Gastsprekers worden vaker dan vroeger 

uitgenodigd.  

Ook in de vorige enquête was al sprake van 

een duidelijke toename van sprekers van 

buiten.  
 

In welke mate gastsprekers Probusleden 

van elders zijn (prima initiatief dat past in de 

Probusdoelstelling), laten de cijfers niet 

zien.  

Wel duiden de cijfers op een leeftijdseffect.  

Clubs met een hogere gemiddelde leeftijd rapporteren vaker het optreden van gastsprekers. 

 
Ook bij de Probusclubs stijgt de leeftijd 

Uit het meerjarenoverzicht blijkt een lichte stijging van het ledental per club. Het ligt nu op ruim 28. Wat 

ook stijgt, is de gemiddelde leeftijd van de clubleden. Dat samen wijst op veroudering van het 

ledenbestand van de al langer bestaande clubs. 

Nadere analyse leert dat clubs, die voor 1997 geïnstalleerd zijn, een gemiddelde leeftijd van 74,9 jaren 

hebben en die van daarna 71,1. De gemiddelde leeftijd van de in de periode 2007 – 2010 geïnstalleerde 

clubs is 68,2. 

Ook de samenstelling van de clubs vertoont een leeftijdseffect. De 11 responderende damesclubs 

hebben een gemiddelde leeftijd van 68,8. Dat is echter niet verwonderlijk, omdat zij op een uitzondering 

na, na 2000 zijn geïnstalleerd. 

De gemengde clubs melden een gemiddelde leeftijd van 73,3 en de herenclubs van 74,3. 
 

Er zijn 25 Probusclubs met een gemiddelde 

leeftijd van 77,5 jaar of hoger. Alle deze 

clubs zijn van voor 1997. Daaronder 

bevinden zich drie uitschieters met een 

gemiddelde van 79,5 , 80 en 80. 

Onder deze 25 clubs bevinden zich er 

slechts 2 met een ledental van 20 of minder. 
 

Op grond van het ledental kan daarom niet 

geconcludeerd worden, dat de clubs zich in 

hun nadagen bevinden. Maar de relatief 

hoge gemiddelde leeftijd zou de club toch 

minder aantrekkelijk kunnen maken voor 

nieuwe leden en daarmee op termijn nog 

onvoldoende omvang hebben voor een 

levendig clubleven.  
 

  Aanbeveling : De clubbesturen doen er goed aan de ontwikkeling van 
   het ledental en van de gemiddelde leeftijd blijvend te monitoren. 

Verdeling gemiddelde leeftijd naar ledentalklassen 

club- 
grootte 

aantal 
clubs 

ledental gemidd. 
leeftijd totaal dames gemidd. 

 < 15 3   37 10 12,3 75,2 

15 < 20 11   195 88 17,7 69,9 

20 < 25 84   1.885 218 22,4 73,1 

25 < 30 132   3.579 243 27,1 73,8 

30 < 35 79   2.511 217 31,8 74,6 

35 < 40 43   1.564 115 36,4 74,7 

40 < 45 8   334 0 41,8 74,7 

45 < 50 7   328 27 46,9 75,6 

> 50 1   58 0 58,0 73,5 

Totaal 365   10.454 908 28,6 73,8 
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Aanbevelingen voor een levendige club 

Ook tijdens de Nationale Probusdag heeft voorzitter Wolter Koster gewezen op het gevaar van een te 

sterke veroudering van de uw Probusclub. Wij doen daarom de volgende aanbevelingen : 

1. Onderschat het probleem van de hoge gemiddelde leeftijd niet. 

2. Zoek heel gericht naar potentieel nieuwe leden in het eigen sociale of voormalige maatschappelijke 

netwerk en wel zodanig, dat een goede spreiding van maatschappelijke achtergronden blijft 

bestaan. 

3. Zorg voor regelmatige toelating van nieuwe leden; in de beginperiode van de club 2 à 3 per jaar en 

later zodanig dat het natuurlijk verloop goed kan worden opgevangen. 

4. Zorg voor een moderne en aantrekkelijke uitstraling van uw Probusclub. 

Wilt u die verkrijgen en blijven behouden dan is toepassing van ICT niet alleen noodzakelijk, maar 

zelfs uiterst essentieel voor uw Probusimago bij nieuwkomers en geïnteresseerden. 

Maak daarom, evenals andere clubs al doen, gebruik van de faciliteiten van de Probuswebsite. 

(In het laatste jaar gegroeid van 20 naar 97 clubwebsites; aantal deelnemers workshops was 65.) 

5. Laat de club ook niet te groot worden. De ervaring leert, dat een club niet veel groter moet zijn dan 

30 leden. 
 

Met deze aanbevelingen in gedachten kan uw Probusclub een langdurig bestaan tegemoet zien. 

 
Wat kan Probus Nederland voor u doen ? 
Probus Nederland is niet geëquipeerd om voor uw club leden te werven. Alleen de clubleden zelf 

kennen de mensen en hun achtergronden uit de omgeving. 

Maar wij willen wel uw ondersteuner zijn; met de nadruk op ondersteuner. Een Probusclub is en blijft een 

autonome club. 

Bel ons gerust als u advies wilt.  
 

Wellicht zijn er Probusleden, die in voorkomende gevallen als adviseur en / of klankbord willen optreden. 

Meldt u zich dan bij het secretariaat van Probus Nederland. 

De Probusdoelstellingen houden niet op bij de grenzen van uw Probusclub. 
 
 
 

Deze speciale uitgave van de Probus Nieuwsbrief is gebaseerd op de enquêteresultaten, zoals die zijn 

verwerkt door Ad van der Waal, penningmeester Probus Nederland. 

De redactie dankt Ad zeer voor het vele werk, dat hij aan de gedetailleerde uitwerking heeft besteed. 
 

 

 
 

 Kopij  

Uw kopij voor de volgende Nieuwsbrief is zeer 

welkom. Wilt u bijvoorbeeld verslag doen van de 

viering van uw clubjubileum, een kersverse 

installatie of heeft u een boek geschreven, dat 

ook voor andere Probusleden interessant is ? 

Wij willen daar graag van meegenieten.  

Uw verslag of boekbespreking mag maximaal 

150 woorden bevatten.  

  Colofon 
 

redactie@probus-nederland.org  

Hans Vroon 030 - 603 62 33  

Wies van Weele 026 - 333 74 60  
 

info@probus-nederland.org  

Henk Oldenziel 078 – 616 21 64  
 

www.probus-nederland.org  
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