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Voorwoord 
Als ik dit schrijf is het al 6 weken terug, dat ik het voorzitterschap mocht overnemen van Wolter Koster. 

In de drie jaren daarvoor heb ik binnen het bestuur met hem mogen samenwerken. Die periode kan ik 

met één woord samenvatten :inspirerend.  
 

De Probusclubs in Nederland en Probus Nederland zijn Wolter veel dank verschuldigd voor zijn inzet en 

dynamiek om Probus in Nederland bij de moderne tijd te brengen en te houden en voor zijn stevige en 

zeer betrokken manier om de Probusgedachte in Nederland in stand te houden en te verbreiden. Wolter 

deed dat vanuit zijn drijfveer om sociale verbanden 

te laten werken voor de samenleving. 

Ik zie het als een opdracht om die lijn voort te zetten.  

Op 28 januari jl. namen wij in het bestuur afscheid 

van Wolter en heb ik hem in bovenstaande 

bewoordingen lof toegezwaaid. 
 

Op die dag namen wij ook afscheid van onze al 

eerder afgezwaaide collega Ronald van Maas, de 

ICT-bestuurder binnen ons team. Hij werd op 15 

oktober 2013 opgevolgd door Michel Hoevenaars.  

Ronald was de man die Probus nodig had om de 

Probusclubs in Nederland duidelijk te maken, dat 

een moderne club alleen bij de tijd kan blijven als zij 

zich ook manifesteert op de elektronische snelweg. 

Daarvoor was wel nodig dat er deskundigheid kwam op het gebied van websitebeheer. En Ronald heeft 

dat als geen ander weten te organiseren. Het netwerk van clubwebmasters groeit nog steeds. Voor het 

vele werk, dat hij voor Probus Nederland heeft verricht, heb ik hem mogen bedanken. 
 

Mijn collega’s en ik kijken terug op een boeiende periode van samenwerking met Wolter en Ronald. Een 

samenwerking die zich altijd in de Probussfeer afspeelde; die sfeer vat ik graag samen met de begrippen 

‘vriendschap’ en ‘verbondenheid’. 

De dank voor het vele werk van de beide collega’s hebben wij onderstreept met een cadeau, dat in glas 

verpakt is (ik denk nog niet was) en ook uit glas genuttigd dient te worden. Ik hoop dat zij er veel van 

zullen genieten. 

  



 
 

PPPRRROOOBBBUUUSSS   ---   NNNIIIEEEUUUWWWSSSBBBRRRIIIEEEFFF   
 
 

 2 

Voorwoord (vervolg) 
Ter geruststelling kan ik u melden, dat er ook nog gewoon bestuurlijk werk is verricht.  

Over jaarverslagen en begroting leest u elders in deze Nieuwsbrief. En ook over het feit, dat onder de 

bijna 12.000 Probusleden in Nederland niemand is opgestaan die zei : “Ik voldoe aan de 

functieomschrijving van een van de vacatures en ik doe mee.”  

Ik hoop dat de mailbox van onze secretaris nu binnenkort wel overstroomt. 
 

Het verslag van de Nationale Probusdag op 7 november jl. heeft nog wel reacties opgeleverd.  

In de eerste plaats heeft een aantal vertegenwoordigers van Probusclubs gemeld, dat zij vinden dat de 

getrokken conclusies niet overeenstemmen met de gevoelens van de meerderheid der aanwezigen. 

Met die vertegenwoordigers zullen wij op korte termijn overleg voeren om na te gaan waar dat verschil in 

opvatting nu precies zit. 

Het is goed om hier nog eens te verwoorden, dat het bestuur niet zal overgaan tot een systeem van 

‘hercertificering’. Dat zat de aanwezigen immers als een graat in de keel.  

Wat blijft is onze opvatting dat bewaking van de kwaliteit van Probusclubs ons aller aandacht verdient; 

daarin heeft Probus Nederland een taak. Een opvatting die o.i. ook door de meerderheid van de 

aanwezigen werd gedeeld. 
 

In de tweede plaats waren er reacties, waarin modellen werden aangedragen om de kwaliteitsbewaking 

vorm te geven. Weliswaar verschillen de gedane suggesties onderling in aanpak, maar zij hebben wel 

één gemeenschappelijke aanbeveling en dat is, dat er geen bureaucratisch bouwwerk, zo u wilt bolwerk, 

moet ontstaan. Een opvatting die door ons volledig wordt onderschreven. 
 

Als laatste meld ik een voorstel om binnen Probus een zodanige structuur te maken, dat de clubs in het 

land beter en eenvoudiger voeling kunnen houden (onderling en met Probus Nederland) over ideeën en 

opvattingen.  
 

Over de hiervoor genoemde zaken denken wij in het tweede kwartaal met een inventariserende / 

verkennende notitie te kunnen komen.  

 

Rest mij u veel genoegen te wensen bij het lezen van deze eerste Nieuwsbrief van jaargang nummer 5. 
 

Hans Vroon, voorzitter Probus Nederland 

 

 

Bestuursmededelingen 
 
 

Vacatures bestuur 
Er is nog niet voorzien in de vacatures van vicevoorzitter en van bestuurslid Probuswinkel / 2e 

penningmeester, die begin dit jaar zijn ontstaan. Men zou denken dat zich uit de circa 12.000 

Probusleden wel geschikte kandidaten voor deze functies zouden aanmelden, maar de praktijk is helaas 

weerbarstiger. 

Gelukkig voor ons heeft Mariëlla van Essen het beheer van de Probuswinkel nog willen voortzetten tot 

het moment waarop in de loop van dit jaar een nieuwe functionaris kan worden benoemd. 

Zie voor de functieomschrijvingen van de genoemde functies de website. Door op een van de volgende 

links te klikken (Vacaturevicevoorzitter & VacatureProbuswinkel) komt u bij het betreffende document. 

Belangstellenden kunnen ook contact opnemen met onze secretaris, Jan van Zoest 

info@probus-nederland.org of 0172-476382.  

http://www.probus-nederland.org/download.php?f=vacatures/vacaturevicevoorzitter.docx
http://www.probus-nederland.org/download.php?f=vacatures/vacatureprobuswinkel.docx


 
 

PPPRRROOOBBBUUUSSS   ---   NNNIIIEEEUUUWWWSSSBBBRRRIIIEEEFFF   
 
 

 3 

 

Bestuursmededelingen (vervolg) 
 

 

Jaarverslagen 

In de bestuursvergadering van januari 2014 zijn het jaarverslag 2013 van de secretaris en het financiële 

jaarverslag 2013 van de penningmeester vastgesteld. Deze zijn inmiddels aan de clubsecretarissen 

gestuurd en ook op de website geplaatst. 

Ook is de begroting voor 2014 vastgesteld (zie hiervoor ook het financiële verslag).  

De contributie voor 2014 bedraagt € 40,-- per club. 

 

Probuswinkel 
 

Nieuw gelegenheidspenning.  

Op verzoek heeft de Probuswinkel een medaille / gelegenheidspenning in het 

assortiment opgenomen die vanaf heden besteld kan worden. De penning met 

het Probuslogo heeft een doorsnee van 4,7 cm.  

Hij kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld een voorzitter, een lid van verdienste 

of een speciale jubilaris. De prijs bedraagt € 20,-- per stuk (niet gegraveerd en 

excl. verzendkosten). 

U kunt de penning op de achterzijde laten graveren met uw eigen tekst en er 

eventueel een lint of ketting aan bevestigen.  
 

Probus Gevelschild  

Sinds eind 2011 is in het assortiment van de Probuswinkel een gevelschild 

met Probuslogo opgenomen. Het is een aluminiumkleurige, weerbestendige 

plaat van 30 x 30 cm met een dikte van 3 mm. Het schildje kan, dankzij de 

bijgeleverde afstandhouders van 2 cm, simpel aan een wand bevestigd 

worden.  
 

I.v.m. de productiekosten kunnen wij alleen orders in veelvouden van negen 

plaatsen. Wij verzamelen daarom de bestellingen tot er negen binnen zijn.  
 

De kosten bedragen € 60,-- voor een schildje zonder tekst; met tekst is de 

prijs € 65,-- (prijzen zijn excl. verzendkosten). 

Uw bestellingen kunt u doen via het e-mailadres van de Probuswinkel : winkel@probus-nederland.org 

 

Prikbord, recente plaatsingen 
Er staan 42 items op ons Prikbord. Het zijn voornamelijk lezingen die 

Probusleden ook graag voor een andere dan hun eigen Probusclub 

willen houden. Ook worden er (niet commerciële) excursies van harte 

aanbevolen. De nieuwste aanwinsten zijn :  

• Once upon a time, Engels vervolgverhaal als blog 

• 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden 1813-2013. De weg naar democratie 

• De charme van het ouder worden 

• Hoogbegaafdheid bij volwassenen en senioren 

 

file:///D:/Probus%20Nederland/Nieuwsbrief/Jaargang%205/Nieuwsbrief%201/winkel@probus-nederland.org
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Installaties, jubilea en andere clubaangelegenheden 
 
 

5 JAAR PROBUSCLUB WESTLAND MIXED 
 

Op 13 november 2013 vierde Probusclub “Westland 

Mixed” uit ’s-Gravenzande haar eerste lustrum. Na 

begroeting met koffie en gebak worden de dames naar 

de grote zaal gedirigeerd. De dames kiezen in no time 

een voortreffelijk passende hoed bij hun outfit en keren 

in hoedenparade terug onder luid applaus van de 

heren. De hoedenparade is gelinkt naar het onderwerp 

van vandaag “De Gouden Koets” (Prinsjesdag) en de 

feestelijke lustrumviering.  
 

De heer Cor Hofman vertelt over zijn ervaringen met de 

Gouden Koets: “Op de bok van de Gouden Koets”. 
 

Na de lezing is daar plotseling een Haagsche dame. Ze is zeer chique gekleed in lang zwart fluweel met 

gouden stola en lijkt zo uit het gevolg van de Gouden Koets naar ons Lustrum gekomen. Zij maakt ons 

deelgenoot van hoe het toegaat onder Haagsche dames. Zij heeft tijdens een pianorecital een gesprek 

met een vriendin, vanzelfsprekend ook een dame van stand uit het Haagsche. Het paste geheel in de 

sfeer die er al was met de Gouden Koets.  
 

Daarna werd een toast uitgebracht op ons 1e lustrum en een goede toekomst. Vervolgens was het tijd 

voor de groepsfoto. Daarna volgde ter afsluiting een feestelijk 3-gangen lunch, die werd geserveerd in 

het restaurant “De Spaansche Vloot”.  
 

Uittreksel van het verslag van Lien Buruma 

 

 

Landelijke Probus Golfdag 
Het Probus Golftoernooi 2014 - met een individuele stableford 

wedstrijd en een Texas Scramble wedstrijd - zal worden gehouden 

op donderdag 10 juli 2014. De plaats van handeling is opnieuw 

het Golfcentrum ‘De Batouwe’ te Zoelen.  

 

De kosten per deelnemer komen op € 90,-- (incl. koffie/thee met cake bij ontvangst, greenfee voor 18 

holes en een driegangendiner met twee glazen wijn of frisdrank).  

Verdere bijzonderheden en inschrijvingsformulier op onze website.  

Inlichtingen bij Kees van den Heuvel, probus-golf@hetnet.nl ; telefoon 070 327 62 12. 

  

http://www.probus-nederland.org/download.php?f=golftoernooi/uitnodiginggolftoernooi10.pdf
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Installaties, jubilea en andere clubaangelegenheden (vervolg) 
 
 

 

Landelijke Probus Bridgedrive 
Het bestuur van de Probusclub ‘de vrije heeren’ Vianen nodigt u 

uit voor de 2e Landelijke Probus Bridgedrive te houden op 

vrijdag 25 juli 2014. De bridgedrive wordt gehouden in het 

clubgebouw De Uitkomst van de BC Vianen; adres: Langeweg 2b, 4133 AX te Vianen (Ut). 
 

Aan deze drive kunnen zowel clubbridgers als thuisbridgers deelnemen; voor thuisbridgers is er een 

aparte groep. Ook uw bridgende levenspartner is van harte welkom.  
 

De kosten voor deelname bedragen € 27,50 per persoon. (incl. koffie/ thee met gebak bij binnenkomst, 

uitgebreide warme/koude lunch en 5 consumptiebonnen om de dag goed door te komen). 

Nadere informatie en opgave bij Hans Hendriks (hendriksvandorst@hetnet.nl of via. 0347 372 362). 

Download de tekst van de uitnodiging via onze website. 

 

 

 

Boekbesprekingen 
 
 

De Spiegeltjes van de Caleidoscoop, Kees Kleinjan, Probusclub Maassluis - Maasland 
 

Een ieder weet dat alleen al uit ons land meer dan 100.000 joden door de 

Duitsers zijn afgevoerd naar de vernietigingskampen in Oost-Europa. Een getal 

dat het bevattingsvermogen te boven gaat.  
 

Het is de verdienste van Kees Kleinjan dat hij in zijn roman aan de hand van de 

belevenissen van Ben Cohen en zijn familie de daadwerkelijke gebeurtenissen 

tastbaar maakt. De lezer wordt opgenomen in de dagelijkse beslommeringen 

en beleeft zeer direct alle door de bezetter genomen maatregelen mee. Al 

identificerend met de familie Cohen hoopt men dat ze gevrijwaard zullen blijven 

van verraad en transportstelling.  
 

Kleinjan is er in deze roman goed in geslaagd de boze dagelijkse werkelijkheid 

in de juiste historische context weer te geven.  
 

Prijs € 17,95, ISBN 978-90-591-1833-1, Uitgeverij Aspekt 

 
 
   

Colofon   
   

redactie@probus-nederland.org  info@probus-nederland.org 

Hans Vroon 030 - 603 62 33  Jan van Zoest 0172 - 476 382 

Wies van Weele 026 - 333 74 60  www.probus-nederland.org 
   
 

mailto:hendriksvandorst@hetnet.nl
http://www.probus-nederland.org/download.php?f=bridgedrive%202013/probusbridgedrive25-7-201.pdf

