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Bijlage 2 van de Probus Nieuwsbrief nr. 4 (augustus 2015) 

 

Huishoudelijk Reglement Probus Nederland 
ex artikel 12 van de Statuten van Stichting Probus Nederland 

 

 

A. HET BEVORDEREN VAN DE IDENTITEIT VAN PROBUSCLUBS 
 
Inleiding 
Dit hoofdstuk A zal na formele vaststelling, na de Landelijke Bijeenkomst van najaar 2015, in ieder 
geval gelden tot 1 januari 2020. In de tussenliggende tijd zal ervaring worden opgedaan met de 
procedure zoals hieronder wordt beschreven. In het jaar 2019 zal evaluatie laten zien of tot 
verlenging, dan wel aanpassing van de hieronder vastgelegde procedure zal worden overgegaan. 

 
Evaluatieproces 
In artikel 2 van de (nieuwe) Statuten van de Stichting Probus Nederland (hierna kortheidshalve aan te 
duiden als Probus Nederland) is vastgelegd dat het bevorderen van de identiteit van de Probusclubs 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van het bestuur van Probus Nederland en de besturen van 
elke individuele Probusclub in Nederland. Beide hebben er immers belang bij dat het instituut Probus 
in Nederland functioneert volgens de gezamenlijk onderschreven doelstelling. Daarom is in dit 
Huishoudelijk Reglement als uitgangspunt gekozen dat verschillen van inzicht tussen Probus 
Nederland enerzijds en een Probusclub anderzijds, worden besproken en in goed onderling overleg 
tot een oplossing worden gebracht. Een en ander tegen de achtergrond van het feit dat de 
Probusclubs, zoals reeds vermeld in de inleidende bepaling van de Statuten autonoom zijn in hun 
functioneren. 

 
Ondersteuning Probusclubs 
Wanneer het bestuur van een Probusclub behoefte heeft aan coaching of begeleiding bij het 
ontwikkelen of verbeteren van zijn werkwijze ter realisering van zijn doelstelling, dan kan het zich tot 
Probus Nederland wenden voor nader advies, hetzij uit de kring van Probus Nederland zelf, hetzij 
vanuit een (meer ervaren) club in de directe omgeving. 

 
Lering trekken 
Probus Nederland kan de ervaringen uit de communicatie met Probusclubs over dit onderwerp in 
enigerlei (geobjectiveerde) vorm ter lering beschikbaar stellen aan (alle) andere clubs, met 
gebruikmaking van alle ter beschikking staande communicatiemiddelen. Hieronder valt ook 
informatieoverdracht tijdens een vergadering van de Landelijke Bijeenkomst. 

 
Identiteit 
Elke club geeft de eigen identiteit vorm en inhoud op basis van de standaarddoelstelling van artikel 2, 
lid 4 van de (nieuwe) Statuten, die als volgt is geformuleerd: 
 
“De door Probus Nederland erkende Probusclubs dienen als doelstelling te hebben: het bevorderen 
van de 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”.  
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Procedure 

1. Om een goede evaluatie te kunnen uitvoeren, zal Probus Nederland elke twee jaar een 
enquête houden onder de clubs. De clubs worden geacht deze enquête naar waarheid in te 
vullen. Omdat de met de ingevulde enquête ontvangen informatie essentieel is om de 
hiervoor bedoelde evaluatie uit te voeren, zal Probus Nederland de clubs optimaal motiveren 
de enquête ook daadwerkelijk in te zenden. 

2. Afhankelijk van de uitkomsten van deze enquête kan het bestuur in contact treden met de 
betreffende club ter bespreking van de resultaten. Dit geldt ook in de situatie dat een 
Probusclub, ondanks herhaald rappel, nalaat de enquête ingevuld in te zenden. 

3. Partijen zullen in goed overleg afspreken of er, en zo ja, welke veranderingen in het 
functioneren van een club van belang worden geacht. Deze afspraken zullen worden 
vastgelegd in het verslag van de gehouden bespreking daarover.  

4. De resultaten van de volgende enquête na twee jaar zullen een nieuwe kans bieden het 
effect van de gemaakte afspraken te evalueren. Afhankelijk hiervan kan worden besloten of 
partijen een vervolggesprek noodzakelijk of zinvol achten. 

5. Wanneer het bestuur van Probus Nederland onverhoopt tot de conclusie zou komen dat een 
Probusclub zich in haar activiteiten en algemene attitude niet gedraagt volgens de 
standaarddoelstellingen, zal dit aan de betreffende club duidelijk en met redenen omkleed 
schriftelijk worden medegedeeld. 

6. Tegelijkertijd zal aan het bestuur van de club worden gevraagd (een delegatie van) het 
bestuur van Probus Nederland te willen ontvangen om de geconstateerde stand van zaken te 
bespreken. In dat gesprek zal worden getracht op één lijn te komen met betrekking tot 
eventuele wijziging van attitude en werkwijze van de club. Afspraken daarover zullen 
eveneens in een verslag worden vastgelegd. 

7. Wanneer er op geen enkele wijze tot overeenstemming kan worden gekomen, dan kan het 
bestuur van Probus Nederland advies vragen aan een ad hoc te vormen arbitragecommissie, 
bestaande uit drie Probusleden van verschillende clubs uit de regio. 

8. Deze arbitragecommissie voert gesprekken met het ultieme doel overeenstemming te 
bereiken en de club te behouden voor de Probusorganisatie. 

9. Mocht ook dit initiatief niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan het bestuur van 
Probus Nederland de club dringend in overweging geven zich uit eigen beweging terug te 
trekken uit de Probusorganisatie. Het bestuur van Probus Nederland zal de Probusclubs zo 
snel mogelijk informeren over de afloop van een dergelijke procedure. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


