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Voorwoord 

In het voorwoord van de vorige Probus Nieuwsbrief is aangegeven dat wij ons bewust zijn van onze 

verantwoordelijkheid aangaande een nieuw te certificeren Probusclub. Het “Protocol voor het oprichten 

van een nieuwe Probusclub” straalt dat ook uit. 

Artikel 2 lid 1 van onze Statuten vermeldt dat de doelstelling van Probus Nederland is ‘het bevorderen 

van de gezamenlijke identiteit van de Probusclubs in Nederland en voorts al hetgeen met een en ander 

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 

woords’. 
 

Ook zij opgemerkt, dat in relatie tot het Merkenrecht, Probus Nederland de verplichting heeft het goede 

en rechtmatige gebruik van het Probus-merk en -logo te bewaken. 

Uit het bovenstaande volgt als vanzelf onze verplichting om de continuïteit en kwaliteit te waarborgen.  
 

Gegeven het voorgaande heeft ampel beraad geleid tot het voornemen om 

aan de geldigheid van het Certificaat van Erkenning een maximum termijn 

van tien jaar te verbinden. 

Na deze periode wordt opnieuw beoordeeld, aan de hand van criteria die in 

het eerder genoemde ‘Protocol’ genoemd worden, of het Certificaat kan 

worden verlengd. 
 

In deze extra Nieuwsbrief geven wij onze visie ter zake weer. Wij 

verwachten dat onze voorstellen door alle clubs binnen de club zullen 

worden besproken. 

Tijdens de a.s. Nationale Probusdag in Ede (7 november 2013) zullen wij 

met de vertegenwoordigers van alle Probusclubs deze discussie voortzetten en afronden. 
 

Uw opmerkingen en suggesties, die voortkomen uit uw interne discussie, vernemen wij graag zo spoedig 

mogelijk. Kwaliteit en continuïteit van Probus is ons aller belang. 

Probus ben je immers samen. 

 

Bestuur Probus Nederland 
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De kwaliteit van een Probusclub 
 

Inleiding 
Er zijn in Nederland 415 Probusclubs verdeeld over alle 12 provincies. Ieder jaar groeit de 

Probusfamilie met ongeveer 5 clubs. De verdeling van de clubs over Nederland is grillig. Gebieden als 

Friesland, Drenthe, Limburg, Noord-Holland, Flevoland en Groningen zouden wel sterker 

vertegenwoordigd kunnen zijn. 
 

Het initiatief tot oprichting van een nieuwe Probusclub is voorbehouden aan clubs, die ten minste 3 jaren 

bestaan. Deze notitie wil een handvat zijn bij de aanpak van het oprichten en daarbij tevens aandacht 

besteden aan de verdere uitbouw, de continuïteit en de bewaking van de Probusdoelstellingen. 

Uiteindelijk staat de naam Probus borg voor een kwaliteitsclub. 

 
Een Probusclub oprichten 
De Probusdoelstelling is het bevorderen van saamhorigheid en vriendschap van (geheel of nagenoeg 

geheel) postactieven die een maatschappelijk verantwoordelijke functie hebben vervuld en die, ieder 

vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond, waarde hechten aan het 

regelmatig ontmoeten van elkaar, waarbij onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en 

interesse, verruiming van inzicht alsmede ontspanning, bindende elementen vormen.  

Deze doelstelling is ook verankerd in de statuten van Probus Nederland (artikel 2 lid 3). 

Voorgeschreven is (zie het protocol voor het oprichten van een nieuwe Probusclub op onze website), dat 

deze doelstelling in het clubreglement wordt opgenomen. 
 

Zoals eerder opgemerkt, ligt het initiatief voor oprichting bij een bestaande Probusclub al dan niet in 

samenspraak met clubs uit de omgeving. Het protocol geeft verder aan dat leden 

a. bij voorkeur uit de plaats of regio van vestiging moeten komen; 

b. tenminste 55 jaar oud dienen te zijn, incidentele uitzonderingen voorbehouden; 

c. hun actieve loopbaan hebben beëindigd of binnen afzienbare tijd zullen beëindigen; 

d. een maatschappelijk verantwoordelijke functie dienen te hebben vervuld; 

e. de standaarddoelstelling van Probus moeten onderschrijven. 

Uiteraard moet er voor voldoende spreiding over de verschillende beroepen / beroepsgroepen worden 

gezorgd.  

Langs bovengenoemde weg kan de basis gelegd worden voor een kwalitatief goede en levensvatbare 

Probusclub.  
 

Het bestuur van een club rekent het natuurlijk tot zijn taak alles in goede 

banen te leiden en de doelstellingen te bewaken.  

Maar zonder steun van alle leden gaat dat niet. Probus ben je samen. 
 

Probus Nederland verleent aan nieuwe clubs, die tenminste 15 leden hebben 

en na toetsing van opzet en werkwijze voldoen aan de Probusdoelstelling, 

het Certificaat van Erkenning. Zo wordt bereikt dat alle Probusclubs, met 

behoud van autonomie en eigen sfeer, een gemeenschappelijk doel hebben 

en dezelfde uitgangspunten hanteren. Met het verlenen van het Certificaat 

wordt ook duidelijk gemaakt, dat de club voldoet aan de kwaliteitseisen die 

aan het begrip Probus gesteld mogen worden.  
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Een Probusclub verder ontwikkelen 

Met het oprichten van een club en het ontvangen van het Certificaat van Erkenning is men er niet. Het 

aantal leden zal vanaf de start gefaseerd uitgebreid moeten worden en daarbij dient men zorg te dragen 

voor een goede spreiding van leeftijden en beroepsachtergronden. Op die manier kan verstarring binnen 

de club worden voorkomen. 
 

Alhoewel er geen maximum gesteld wordt aan het aantal leden van een club, dient hier wel vermeld te 

worden dat in de praktijk een aantal van rond de 30 ervaren wordt als aantal waarbinnen saamhorigheid 

en vriendschap het best tot hun recht komen. 
 

En voorts zal vanaf het begin veel aandacht moeten worden geschonken aan het ontwikkelen van 

activiteiten door de leden. Uiteindelijk wordt de kwaliteit van de Probusclub bepaald door hun inbreng. 

 

De duurzaamheid van een Probusclub 

Met het oprichten en verder ontwikkelen van een Probusclub is het werk niet af. Zoals bij iedere 

vereniging moet de continuïteit bewaakt worden.  

Continuïteitsbewaking en kwaliteitsbewaking gaan hand in hand. 

Het is daarom aan te raden dat bestuur en leden zich zeer regelmatig afvragen of voldoende 

aandacht is besteed aan zaken als 

 Is het aantal leden wel voldoende en is er voldoende diversiteit aan 

beroepsachtergronden / bedrijfssectoren binnen de club ? 

 Voor gemengde clubs : Hebben wij wel de gewenste verhouding mannen / vrouwen ? 

 Zijn er in de achterliggende 5 jaren voldoende nieuwe leden opgenomen ?  

 Wat is onze gemiddelde leeftijd nu en is de leeftijd bij toetreding voldoende gespreid geweest ? 

 Is de frequentie van de bijeenkomsten nog wel goed en in welke mate hebben de leden de 

verbreding van kennis en interesse zelf verzorgd ? 
 

Voor clubs die niet zelf een vragenlijst willen ontwerpen is in bijlage 1 een voorbeeldlijst opgenomen. 

Aan de hand daarvan kunnen de ledenopvattingen worden geïnventariseerd. Ook zijn vragen 

opgenomen, die vooraf door het bestuur kunnen worden ingevuld (zie de cursief gedrukte vragen). 

 

De taak van Probus Nederland 
Door het verstrekken van een Certificaat van Erkenning geeft Probus Nederland aan, dat de betreffende 

club is opgericht volgens de regels van Probus Nederland en dat de club voldoet aan de kwaliteitseisen 

die aan een Probusclub gesteld worden. 

Het is evident dat Probus Nederland als certificaatverstrekker ook de taak heeft regelmatig na te gaan of 

nog steeds aan alle eisen wordt voldaan. 
 

Dat volgt ook uit de statuten.  

Daarin staat in artikel 2 lid 1 vermeld dat de doelstelling van Probus 

Nederland is het bevorderen van de gezamenlijke identiteit van de 

Probusclubs in Nederland en voorts al hetgeen met een en ander 

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

Het benadrukte deel van deze doelstelling geeft feitelijk opdracht en ruimte 

aan de controle van het blijven voldoen aan de Probusdoelstelling en aan 

het stellen van regels (kwaliteitsborging).   
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In relatie tot het Merkenrecht zij zijdelings opgemerkt, dat er de verplichting is het goede en rechtmatige 

gebruik van het Probus-merk en -logo te bewaken. Nalatigheid op dit punt speelt een rol, als anderen 

ons merk zonder onze toestemming gebruiken en wij aan de rechter vragen de overtreders te corrigeren. 
 

Op grond van de gebruiken tot nu toe zou de conclusie getrokken kunnen worden, dat een Certificaat 

van Erkenning voor ‘eeuwig’ verstrekt wordt. Dat kan uiteraard niet; het voorgaande laat dat reeds zien. 

Probusclubs hebben zelf de primaire verantwoordelijkheid voor de continuïteit en de kwaliteit. Maar 

zonder toetsing vanuit Probus Nederland kan dat niet. Eens in de 10 jaren zullen wij dan ook toetsen of 

een Probusclub nog aan de kwaliteitseisen voldoet. En als dat zo is, dan zal de certificering verlengd 

worden en zal een vervolgcertificaat worden uitgereikt.  

 
De toetsing 
 

Welke methode van controle volgt Probus Nederland voor vervolgcertificering ? 

Wij zullen de controle uitvoeren via een vragenlijst (zie bijlage 2 voor de vragen die gesteld zullen 

worden), waarbij o.a. gevraagd zal worden naar: 

 de gemiddelde leeftijd van de Probusclub; 

 het aantal leden van de club; 

  de aanwas van nieuwe leden over de achterliggende periode; 

 de samenstelling van de Probusclub en de spreiding van de leden over beroepen; 

 de inhoud van het vigerende huishoudelijke reglement en de eventuele wijzigingen t.o.v. de vorige 

keer. 
 

Waaraan toetst Probus Nederland bij vervolgcertificering ? 

Aan de eisen in het Oprichtingsprotocol, dus: 

 onderschrijft de Probusclub nog steeds de standaarddoelstelling en blijkt dit uit het huishoudelijk 

reglement ? 

 komen de leden uit de plaats of regio, zijn zij 55+ en hebben zij hun 

actieve loopbaan (vrijwel) beëindigd ? 

 zijn er minimaal 15 leden en hebben zij een maatschappelijk 

verantwoordelijke functie vervuld ? 

 voldoet de Probusclub aan overige eisen zoals : 

o voldoende spreiding over de beroepen 

o geen serviceclub 

o politieke, levensbeschouwelijke of ideologische elementen spelen 

geen rol bij het functioneren van de Probusclub. 
 

Deze laatste drie vanzelfsprekende criteria staan nog niet in het Oprichtingsprotocol, maar zullen daarin 

binnenkort worden opgenomen. 

 

Reacties 
Uw reacties, graag per Probusclub verzameld, kunt u zenden naar het secretariaat van Probus 

Nederland (e-mail : info@probus-nederland.org).  
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Bijlage 1. 
 

Voorbeeld van een vragenlijst voor een onderzoek naar  

de ‘gezondheid’ van een Probusclub 

Hoe lang bent u al lid van uw Probusclub ?    …… jaren 

Tot welke leeftijdsgroep behoort u ? 60- 61-65 66-70 71-75 76-80 80+ 

Hoe vaak bent u aanwezig op 

clubbijeenkomsten ? 
zeer regelmatig regelmatig onregelmatig 

Indien onregelmatig, wat is daarvan dan de reden ? 

…………………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………….……………………. 

 

Clubbijeenkomsten 

Hoe vaak per jaar worden er op uw clubbijeenkomsten inleidingen gehouden ? ……... keer 

Wat vindt u van de onderwerpen die inleiders bespreken op de 

bijeenkomsten van uw club ? 

zeer 

goed 
goed 

rede-

lijk 
matig 

Hoe vaak per jaar zijn er onder de inleiders sprekers van buiten de club ? ……... keer 

Vindt u het aanbod gevarieerd genoeg en goed georganiseerd ? ja nee soms 

Heeft u suggesties voor onderwerpen en zo ja welke ? 

…………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………….…………………………. 

……………………………………………………………………………………………….……………………. 

Hoe vaak per jaar gaat uw club op excursie ? ……... keer 

Wat vindt u van de excursies die door uw club worden 

georganiseerd ? 

zeer 

goed 
goed 

rede-

lijk 
matig 

Heeft u suggesties voor excursies en zo ja welke ? 

…………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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Bijlage 1. (vervolg 1) 
 

Hoe vaak per jaar zijn er op uw club andere activiteiten dan de hiervoor genoemde ? ……... keer 

Waaruit bestaan deze andere activiteiten ? 

…………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………….…………………………. 

……………………………………………………………………………………………….……………………. 

Hoe beoordeelt u de overige activiteiten die door uw club 

worden georganiseerd ? 

zeer 

goed 
goed 

rede-

lijk 
matig 

Heeft u suggesties voor andere activiteiten en zo ja welke ? 

…………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………….…………………………. 

……………………………………………………………………………………………….……………………. 

Hoe vaak per jaar worden de partners van Probusleden bij de clubactiviteiten 

betrokken ? 
……... keer 

Bij welke activiteiten zijn de partners betrokken ? 

…………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………….…………………………. 

……………………………………………………………………………………………….……………………. 

 

Houdt uw club wel eens gezamenlijke bijeenkomsten met andere Probusclubs ? ja nee 

Indien ja, hoe vaak per jaar is dat ? ……... keer 

En met welke Probusclubs is dat ? 

…………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………….…………………………. 

……………………………………………………………………………………………….……………………. 
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Bijlage 1. (vervolg 2) 
 

Bestuur en programmacommissie 

Bent u ooit lid geweest van het bestuur of de programmacommissie van uw 

Probusclub ? 
ja nee 

Bent u op een andere manier betrokken (geweest) bij bestuurlijke of uitvoerende 

taken binnen uw club ? 
ja nee 

Zoudt u desgevraagd een functie op u willen nemen of een taak uitvoeren ?  ja nee 

Als u een van de voorgaande vragen met nee heeft beantwoord, wilt u dan aangeven waarom niet ? 

…………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………….…………………………. 

……………………………………………………………………………………………….……………………. 

Plaats van samenkomst 

Is de gelegenheid waar de reguliere bijeenkomsten van uw club plaatsvinden goed 

bereikbaar ? 
ja nee 

Voelt u zich welkom bij eigenaar en de medewerkers van die gelegenheid ? ja nee 

Bent u tevreden over de kwaliteit van eten en drinken in die gelegenheid ?  ja nee 

Indien nog verdere opmerkingen wilt maken over de plaats van samenkomst of nog suggesties 

daarover heeft dan graag hier noteren. 

…………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………….…………………………. 

……………………………………………………………………………………………….……………………. 

 

Algemeen oordeel 

Wilt u hier uw algemene oordeel over uw Probusclub 

geven ? 

uitste-

kend 

zeer 

goed 
goed 

rede-

lijk 
matig 

Heeft u nog suggesties of opmerkingen, die u bij de voorgaande vragen niet kwijt kon ? 

…………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………….…………………………. 

……………………………………………………………………………………………….……………………. 
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Bijlage 2 
 

Input voor het samenstellen van een vragenlijst voor vervolgcertificering. 
 

1. Is het reglement sinds de vorige keer gewijzigd ? 

(Zo ja, dan gaarne inzending van het reglement.) 

 

2. Onderschrijft de Probusclub nog steeds de standaarddoelstelling en blijkt dit uit het huishoudelijk 

reglement ? 

 

3. Hoeveel leden heeft de Probusclub ? 

(Voor gemengde clubs ook de verhouding mannen /vrouwen.) 

 

4. Wat is de gemiddelde leeftijd nu ? 

 

5. Hoeveel nieuwe leden zijn er de achterliggende 5 jaren opgenomen ? (aantallen per jaar) 

(Voor gemengde clubs de m/v onderverdeling.) 

 

6. Hoe is de leeftijd bij toetreding gespreid ? 

 

7. Komen de leden uit de plaats of regio, zijn zij 55+ ? 

 

8. Geldt voor de leden dat zij hun actieve loopbaan (vrijwel) hebben beëindigd ? 

 

9. Wat is de diversiteit aan beroepsachtergronden / bedrijfssectoren ? 

 

10. Wat is de frequentie van de bijeenkomsten ? 

 

11. In welke mate wordt de verbreding van kennis en interesse door de leden zelf verzorgd ? 

 

 

 
 

   

Kopij  Colofon 
   

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. 

 redactie@probus-nederland.org 

 Hans Vroon 030 - 603 62 33 

 Wies van Weele 026 - 333 74 60 
  

 info@probus-nederland.org 

 Jan van Zoest 0172 - 476 382 
  

  

 www.probus-nederland.org 
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