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Ja = 1

Nee = 2
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1 Zuid-Holland Delft Delft I 0
2 Zuid-Holland Den Haag Den Haag -1 0
3 Zuid-Holland Gorinchem Gorinchem 0
4 Utrecht Woerden Woerden 0
6 Zuid-Holland Zwijndrecht Zwijndrecht 0
9 Limburg Maastricht Maastricht I 0

10 Noord-Holland Zaanstad Zaanstreek 1978 0
11 Zuid-Holland Ridderkerk Ridderkerk 0
12 Zuid-Holland Rotterdam Rotterdam 0
13 Noord-Brabant Breda De Mark 0
14 Noord-Holland Aalsmeer Aalsmeer/Uithoorn 0
17 Gelderland Doetinchem Doetinchem I 0
19 Utrecht Veenendaal Veenendaal 0
22 Gelderland Oosterbeek Oosterbeek I 0
27 Gelderland Rheden Rheden/Rozendaal 0
29 Zuid-Holland Den Haag 's-Gravenhage III-Zuid 0
31 Zuid-Holland Teylingen Teylingen 1 0
32 Utrecht Baarn Baarn-Soest 0
33 Zuid-Holland Pijnacker Pijnacker 0
38 Noord-Brabant Deurne Deurne-Asten-Someren 0
40 Zuid-Holland Delft Delft '81 0
41 0
42 Zuid-Holland Gouda Gouda 0
43 Noord-Brabant Helmond Palus 0
47 Noord-Holland Schagen Schagen 0
54 Overijssel Hengelo Hengelo I 0
58 Noord-Brabant Breda Breda II 0
59 Zuid-Holland Schiedam Schiedam 1 0
60 Gelderland Nijmegen De Witte 0
61 Zeeland Terneuzen Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen 0
64 Zeeland Middelburg Walcheren 0
65 Overijssel Enschede Tubantia 0
66 Zuid-Holland Gouda Gouda Noord-Reeuwijk 0
69 Zuid-Holland Bodegraven Bodegraven 0
71 Noord-Brabant Tilburg Tilburg-Leydal 0
73 Utrecht Bilthoven Bilthoven '83 0
74 Zuid-Holland Naaldwijk Het Westland 0
75 Friesland Drachten Cum Dignitate Otium 0
76 Gelderland Arnhem Arnhem II 0
80 Noord-Brabant Breda De Molenley 0
82 Utrecht Bilthoven De Bilt-Bilthoven '84 0
83 Zuid-Holland Katwijk Katwijk 0
84 Gelderland Nijmegen Barbarossa 0
85 Noord-Holland Kennemerland Kennemerland 1985 0
86 Noord-Brabant Eindhoven Eindhoven '85 0
88 Noord-Brabant Tilburg Midden Brabant 0
91 Utrecht Zeist Zeist '85 0
94 Utrecht Utrecht Utrecht '85 0
96 Overijssel Hardenberg Hardenberg e.o. 0
98 0
99 Noord-Brabant Bergen op Zoom Het Markiezaat 0

100 Overijssel Ommen Ommen e.o. 0
101 Noord-Holland Bergen Bergen 0
106 Zuid-Holland Rotterdam Kralingen 0
110 Gelderland Tiel De Lingestroom 0
111 Utrecht Zeist Provas 0
117 Noord-Holland Kennemerland Kennemerland '86 (III) 0
120 Gelderland Lochem Borculo 0
121 Zuid-Holland Rijswijk Rijswijk 2 0
123 Zeeland Goes De Zandkreek 0
124 Friesland Heerenveen Heerenveen '87 0
127 Noord-Brabant Waalwijk Waalwijk e.o. 0
128 Noord-Holland Amsterdam Amsterdam I 0
129 Gelderland Varsseveld Varsseveld e.o. 0
130 Noord-Holland Hilversum Hilversum '87 0
132 Gelderland Ermelo Ermelo I 0
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133 Gelderland Zelhem Bronckhorst 0
134 Noord-Holland Laren Laren-Blaricum 0
140 Noord-Holland Amstelveen Amstelveen-Ouderkerk 0
141 Noord-Brabant Oss Maasland 0
146 Gelderland Doetinchem Rekhemse 0
149 Friesland Dokkum Dokkum 0
150 Zeeland Vlissingen Scaldis 0
152 Gelderland Nunspeet Nunspeet e.o. 0
155 Utrecht Bilthoven Bilthoven 1988 0
156 Flevoland Dronten Dronten 1 0
157 Noord-Holland Zaanstad Zaanstreek-Waterland 0
158 Zeeland Westdorpe Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen-Zuid 0
159 Noord-Brabant Breda Breda IV 0
160 Zeeland Hulst Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen 0
161 Overijssel Steenwijk Steenwijk e.o. 0
162 Noord-Holland Velsen Velsen 0
163 Zuid-Holland Leiden Leiden III e.o. 0
164 Limburg Venray Alter Venray 0
165 Drenthe Coevorden Coevorden 0
168 Friesland Drachten Drachten '88 0
172 Zuid-Holland Voorschoten/Leidschendam De Vlietstreek 0
176 Gelderland Barneveld Barneveld I 0
178 Noord-Holland Castricum Croonenburch 0
179 Drenthe Hoogeveen Hoogeveen 0
181 Zuid-Holland Nieuwpoort Alblasserwaard 0
183 Zuid-Holland Rijswijk Rijswijk III 0
184 Limburg Venlo Venlo I 0
186 Noord-Holland Beverwijk Beverwijk 0
188 Zuid-Holland Hillegom Hillegom-Lisse van 1990 0
190 Noord-Holland Aalsmeer-Uithoorn Amstelland en Meerlanden 0
191 Noord-Holland Kennemerland Kennemerland IV 0
192 Noord-Holland Santpoort Santpoort 0
193 Gelderland Elburg Elburg 0
194 Overijssel Ootmarsum Ootmarsum 0
195 Zuid-Holland Oud-Beijerland Beijerland 0
201 Gelderland Nijmegen Ulpia 0
204 Overijssel Hardenberg Hardenberg '89 0
206 Noord-Brabant Helmond P 90 0
207 Zuid-Holland Schiedam Schiedam 2 0
209 Overijssel Enschede Enschede Vier 0
213 Gelderland Twello Voorst 0
216 Gelderland Arnhem Arnhem III 0
217 Friesland Oranjewoud Oranjewoud 0
218 Friesland Leeuwarden De Doorlopers 0
219 Overijssel Hengelo Regge en Dinkel 0
220 Overijssel Oldenzaal Oldenzaal e.o. 0
221 Gelderland Heerde Heerde-Epe 0
223 Noord-Brabant Oisterwijk Oisterwijk en Ommelanden 0
225 Gelderland Oosterbeek Oosterbeek III 0
226 Zuid-Holland Rhoon IJsselmonde-Voorne Putten 0
227 Zuid-Holland Alphen aan den Rijn Alfna 0
228 Noord-Holland Amsterdam Amsterdam 2 0
229 Gelderland Hattem Hattem-Wapenveld 0
230 Limburg Nunhem Leudal en Thornerkwartier 0
232 Zuid-Holland Voorschoten/Leidschendam Corbulo 0
237 Noord-Holland Amstelveen Amstel III 0
240 Noord-Brabant Uden Uden 0
243 0
245 Groningen Musselkanaal Kanaalstreek 0
247 Zuid-Holland Rotterdam Hillegersberg 1993 0
249 Gelderland Barneveld Barneveld II 0
250 Overijssel Diepenheim De Vijf Marken 0
251 Zuid-Holland Reeuwijk Reeuwijk-Gouda 0
253 Utrecht Bunnik Bunnik 0
258 Noord-Holland Santpoort Brederode 0
259 Flevoland Lelystad Lelystad 0
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260 Zuid-Holland Delft Delft III 0
261 Overijssel Zwolle Zwolle II 0
262 Zuid-Holland Rotterdam IV Hillegonda 0
263 Utrecht Zeist Ten Slotte 0
264 Gelderland Putten Putten II 0
265 Zuid-Holland Hendrik-Ido-Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht 0
266 Noord-Brabant Oss Agora Oss 0
268 Noord-Brabant Oosterhout Oosterhout II 0
270 Gelderland Ermelo Ermelo II 0
271 Noord-Brabant Eindhoven Quattro 0
273 Gelderland Apeldoorn Apeldoorn 1995 0
276 Drenthe Odoorn De Hondsrug 0
277 Zuid-Holland Monster De Glazen Stad 0
279 Utrecht Rhenen Rhebus 0
280 Friesland Bolsward Bolsward e.o. 0
281 Noord-Brabant Etten-Leur Etten-Leur 0
282 Limburg Sweikhuizen Grensmaas 0
283 Groningen Warffum Het Hogeland 0
285 Gelderland Harderwijk Harderwijk II 0
286 Noord-Brabant Grave Grave 0
287 Gelderland Apeldoorn Apeldoorn 1996 0
288 Gelderland Elst Over-Betuwe 0
289 Gelderland Zutphen Zutphen-IJsselland 0
290 Friesland Joure Skarsterlan 0
294 Gelderland Nijmegen Traianus 0
296 Noord-Holland Huizen Oud Gooi V.S.O.P. 0
297 Noord-Holland Amsterdam Amsterdam 4 0
298 Noord-Brabant 's-Hertogenbosch Hertogstad 0
306 Utrecht Maarssen Breukelen Abcoude De Vechtstreek 0
307 Noord-Holland Bergen De Bergensche Heeren 0
308 Noord-Brabant Breda Quintessens 0
309 Spanje Altea Costa Blanca 0
312 Gelderland Putten Putten III 0
315 Zuid-Holland Zoetermeer Zoetermeer 2000 0
318 Noord-Holland Naarden Naerdincklandt 0
319 Drenthe Rolde Rolde 0
321 Limburg Helden Peel en Maas 0
322 Utrecht Baarn Baarn-Soest 2000 0
326 Overijssel Oldenzaal Oldenzaal-Losser 0
328 Noord-Brabant Tilburg Sine Cura 0
330 Zuid-Holland Lisse-Sassenheim ZIJlijn 0
332 Gelderland Oosterbeek Oosterbeek IV 0
334 Utrecht Vianen De Vrije Heeren 0
335 Noord-Holland Hoorn Hoorn en Omstreken 0
336 Noord-Brabant 's-Hertogenbosch Bois le Duc 0
337 Utrecht Bilthoven 2002 Het Sticht 0
339 Groningen Haren 't Hemrik 0
340 Zuid-Holland Leiden Provilege (Leiden IV) 0
341 Noord-Brabant Rijsbergen AA of Weerijs 0
342 Noord-Brabant Waalre Aalst-Waalre e.o. 0
345 Noord-Brabant Mill Mill e.o. 0
346 Noord-Brabant Breda De Baronie 0
347 Noord-Brabant Zevenbergen Matriarchaat West Brabant 0
349 Overijssel Rijssen De Friezenberg 0
356 Noord-Brabant Bergen op Zoom De Heenetrecht 0
357 Gelderland Putten Chapeau Putten 0
358 Noord-Holland Kennemerland Kennemerland VIII 0
362 Noord-Holland Haarlemmermeer Jan Adriaenszn Leeghwater 0
365 Friesland Harich De Zeven Grietenijen 0
367 Zuid-Holland Leiden Leythe 0
368 Noord-Holland Heerhugowaard Heerhugowaard e.o. 0
369 Drenthe Emmen Emmen 0
373 Zuid-Holland Katwijk K.R.V. 0
383 Noord-Holland Den Helder Den Helder 0
388 Utrecht Houten Houten 0
389 Zuid-Holland Westland Westland Mixed 0
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390 Gelderland Geldermalsen Meander 0
392 Drenthe Assen Het Asser Circuit 0
396 Noord-Holland Bloemendaal Bloemendaal 0
397 Gelderland Nijmegen Metamorphose 0
399 Zuid-Holland Hoek van Holland Westland-Waterweg 0
400 Utrecht Nieuwegein ProGein 0
401 Noord-Holland Wieringen Probus Club Wieringerland 0
402 Gelderland Spijk Langs de Linge 0
404 Spanje Llagostera Probus Club Costa Brava 0
406 Noord-Brabant Best Probus Best 0
408 Limburg Sittard Land van Swentibold 0
409 Noord-Holland Enkhuizen De Westfriese Kring 0
412 Zuid-Holland Zuidplas Zuidplas 0
415 Drenthe Meppel Meppel e.o. 0
416 Noord-Brabant Sint-Oedenrode Sint-Oedenrode 0
417 Zuid-Holland Rotterdam Hillemien 0
419 Gelderland Hummelo Hummelo en Keppel 0
420 Utrecht Houten Schonauwen 0
421 Noord-Brabant 's-Hertogenbosch Hertog Hendrik 0
427 Gelderland Lunteren Lunteren 0
428 Gelderland Deventer Marcus 0
430 Noord-Holland Castricum CAL 0
432 Noord-Holland Hilversum Eemien Gooise Meren 0
433 Gelderland Wychen Emilia 0
434 Noord-Holland Huisduinen Huisduinen 0

5 Zuid-Holland Schoonhoven Schoonhoven 1 1 1
7 Zuid-Holland Dordrecht Dordrecht 1 1 1
8 Zuid-Holland Waddinxveen De Gouwe 1 1 1

15 Gelderland Zelhem Zelhem 1 1 1
16 Zeeland Oostburg Zeeuwsch-Vlaanderen 1 1 1
18 Gelderland Ede Ede 1 1 1
20 Zuid-Holland Den Haag 's-Gravenhage II 1 1 1
23 Noord-Brabant Roosendaal Roosendaal 1 1 1
24 Noord-Brabant Helmond Helmond 1 1 1
25 Gelderland Nijmegen Nijmegen 1 1 1
28 Zuid-Holland Zoetermeer Zoetermeer 1 1 1
30 Friesland Leeuwarden Festina Lente 1 1 1
35 Zuid-Holland Hillegom Hillegom-Lisse 1 1 1 1
36 Gelderland Zutphen Hamaland 1 1 1
37 Zeeland Zierikzee Schouwen-Duiveland 1 1 1
39 Zuid-Holland Den Haag 's-Gravenhage IV 1 1 1
44 Noord-Holland Kennemerland Kennemerland 1 1 1
45 Noord-Brabant Bergen op Zoom De Heerlijkheid 1 1 1
46 Zeeland Goes De Bevelanden 1 1 1
48 Zuid-Holland Maassluis Maassluis-Maasland 1 1 1
49 Noord-Brabant Vught De Meijerij '82 1 1 1
51 Gelderland Arnhem Arnhem I 1 1 1
52 Limburg Heerlen Heerlen I 1 1 1
53 Zuid-Holland Alblasserdam West-Alblasserwaard 1 1 1
55 Noord-Brabant Roosendaal De Kring 1 1 1
56 Noord-Brabant Oss Oss 1 1 1
57 Overijssel Zwolle Zwolle I 1 1 1
62 Noord-Brabant Tilburg Tilburg 1 1 1
63 Zuid-Holland Vlaardingen Vlaardingen 1 1 1
68 Utrecht Zeist Zeist '83 1 1 1
70 Zuid-Holland Wassenaar Den Haag Noord/Wassenaar 1 1 1
72 Zuid-Holland Rotterdam Erasmus 1 1 1
77 Zuid-Holland Sliedrecht Sliedrecht e.o. 1 1 1
81 Overijssel Vriezenveen Twenterand-Wierden 1 1 1
87 Limburg Roermond Roermond 1 1 1
89 Limburg Venray Probusclub Venray 1 1 1
90 Utrecht Utrechtse Heuvelrug De Heuvelrug 1 1 1
92 Gelderland Wageningen Wageningen '85 1 1 1
93 Noord-Holland Amstelveen 84 Amstelveen 1 1 1

102 Zuid-Holland Noordwijk Noordwijk e.o. 1 1 1
103 Zuid-Holland Vlaardingen Flardingha 1 1 1
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105 Zuid-Holland Rotterdam Rotterdam/Botlek 1 1 1
107 Zuid-Holland Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn 1 1 1
109 Zuid-Holland Capelle aan den IJssel De Hollandse IJssel 1 1 1
112 Utrecht Doorn Ex-Akt 1 1 1
113 Limburg Heerlen Heerlen II 1 1 1
114 Zuid-Holland Oud-Beijerland Hoeksche Waard 1 1 1
116 Gelderland Oldebroek Oldebroek-Wezep 1 1 1
118 Gelderland Nijmegen De Meerwijk 1 1 1
119 Friesland Bergum Bergum 1 1 1
126 Overijssel Hengelo Hengelo II 1 1 1
131 Noord-Brabant 's-Hertogenbosch Jeroen Bosch 1 1 1
135 Noord-Brabant Zevenbergen Zevenbergen e.o. 1 1 1
136 Limburg Maastricht Maastricht II 1 1 1
138 Zuid-Holland Dordrecht Merwestad 1 1 1
139 Utrecht Utrecht Klein Sticht 1 1 1
143 Noord-Brabant Eindhoven Eindhoven '88 1 1 1
144 Zuid-Holland Teylingen Teylingen 2 1 1 1
145 Zuid-Holland Middelharnis Goeree-Overflakkee 1 1 1
147 Utrecht Leusden Leusden 1 1 1
148 Gelderland Harderwijk Harderwijk I 1 1 1
151 Zuid-Holland Rotterdam Prins Alexander 1 1 1
154 Zuid-Holland Rotterdam Rotterdam/Hillegersberg II 1 1 1
166 Gelderland Wijchen Wijchen 1 1 1
167 Noord-Holland Hoorn Oostelijk West-Friesland 1 1 1
169 Zuid-Holland Berkenwoude Krimpenerwaard 1 1 1
170 Zuid-Holland Maassluis Maasland-Maassluis '89 1 1 1
171 Noord-Brabant Oosterhout Oosterhout I 1 1 1
173 Gelderland Bennekom Bennekom 1 1 1
174 Overijssel Deventer Primus Deventer 1 1 1
175 Noord-Holland Alkmaar Alkmaar 1 1 1
177 Noord-Brabant Cuyck Maas en Raam 1 1 1
180 Noord-Brabant Boxtel Boxtel 1 1 1
187 Noord-Holland Bussum Bussum I 1 1 1
189 Friesland Harich Zuid-West Friesland 1 1 1
196 Flevoland Emmeloord Noordoostpolder,Urk e.o. 1 1 1
197 Zuid-Holland Barendrecht Poortugaal Tussen de Mazen 1 1 1
198 Utrecht Driebergen Outfit 1 1 1
200 Gelderland Putten Putten 1 1 1
205 Noord-Holland Kennemerland Kennemerland V 1 1 1
210 Noord-Brabant Boxmeer Maas en Niers 1 1 1
211 Gelderland Wageningen Wageningen '91 1 1 1
212 Limburg Sittard-Geleen Westelijke Mijnstreek 1 1 1
215 Zuid-Holland Naaldwijk De Naald-Westland 1 1 1
222 Zuid-Holland Hardinxveld-Giessendam Rondom de Giessen 1 1 1
233 Overijssel Hellendoorn Hellendoorn/Nijverdal 1 1 1
234 Limburg Venlo Mercator 1 1 1
235 Overijssel Almelo De Hagen 1 1 1
238 Noord-Brabant Bergen op Zoom Het Bolwerk 1 1 1
239 Noord-Brabant Sint-Michielsgestel Sint-Michielsgestel 1 1 1
241 Gelderland Nijmegen Drusus 1 1 1
242 Gelderland Zevenaar De Liemers 1 1 1
244 Limburg Weert Weert 1 1 1
246 Gelderland Geldermalsen Geldermalsen 1 1 1
248 Zuid-Holland Barendrecht Barendrecht 1 1 1
252 Groningen Delfzijl Noordoost-Groningen 1 1 1
255 Noord-Holland Castricum Heeren van Castricum 1 1 1
256 Utrecht Amersfoort Amsvorde 1 1 1
257 Utrecht Driebergen Drieheuvel 1 1 1
267 Groningen Veendam Veendam 1 1 1
269 Noord-Brabant Woudrichem Altena 1 1 1
272 Friesland Hardegarijp Claercamp 1 1 1
274 Gelderland Lochem Lochem 1 1 1
275 Noord-Holland Kennemerland Kennemerland VI 1 1 1
278 Noord-Holland Heiloo Heiloo 1 1 1 1
284 Utrecht Nieuwegein 't Geyne 1 1 1
291 Drenthe Hoogeveen Ten Arlo 1 1 1
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292 Flevoland Dronten Dronten 2 1 1 1
295 Gelderland Wageningen Wageningen '96 1 1 1
300 Friesland Wolvega Stellingwerf 1 1 1
301 Noord-Brabant Oisterwijk Kampina 1 1 1
302 Overijssel Goor Kedingen 1 1 1
303 Limburg Voerendaal Mergelland 1 1 1
304 Noord-Holland Kennemerland Kennemerland VII 1 1 1
305 Limburg Maastricht Maastricht III 1 1 1
310 Noord-Brabant Valkenswaard Valkenswaard 1 1 1
311 Noord-Brabant Tilburg Taxandria 1 1 1
313 Noord-Brabant Tilburg Hart van Brabant 1 1 1
314 Limburg Horst Horst, Sevenum, Maasdorpen 1 1 1
316 Limburg Venray Novus Venray 1 1 1
317 Limburg Weert Weert 2000 1 1 1
323 Groningen Haren Haren 1 1 1
325 Limburg Sittard Sittard-Geleen e. o. 1 1 1
327 Zuid-Holland Naaldwijk Vrouwen Westland 1 1 1
329 Noord-Holland Heiloo Heiloo 2000 1 1 1
331 Gelderland Ermelo Ermelo III 1 1 1
333 Utrecht Amersfoort Stichtse Rotonde 1 1 1
343 Gelderland Rheden Veluwezoom Oost 1 1 1
348 Utrecht Utrecht Utrecht 2003 1 1 1
350 Noord-Holland Castricum Rimpelroos 1 1 1
351 Utrecht De Bilt Oud-Maartensdijk 1 1 1
352 Noord-Brabant Oosterhout Oosterhout III 1 1 1
353 Gelderland Arnhem Arnhem-Jansbeek 1 1 1
354 Friesland Oosterwolde Oosterwolde 1 1 1
355 Flevoland Lelystad Suydersee 1 1 1
359 Noord-Brabant Oudenbosch Halderberge 1 1 1
360 Gelderland Apeldoorn Marianne 2004 1 1 1
361 Noord-Brabant Waalre Treeswijk 1 1 1
363 Noord-Brabant Sint Michielsgestel Dommel & Aa 1 1 1
364 Overijssel Markelo De Viersprong 1 1 1
366 Noord-Brabant Breda Breda West 1 1 1
370 Utrecht Woerden Hoochwoert 1 1 1
371 Zuid-Holland Alphen aan den Rijn Alphen III 1 1 1
374 Noord-Brabant Oirschot De Heeren van Oirschot en Best 1 1 1
375 Gelderland Zaltbommel Bommelerwaard 1 1 1
376 Zuid-Holland Teylingen Nieuw Teylingen 1 1 1
378 Overijssel Hof van Twente Prodonna 1 1 1
379 Utrecht Vleuten Haarrijn 1 1 1
380 Gelderland Lochem Berkelvallei 1 1 1
381 Noord-Brabant 's-Hertogenbosch Silva Ducis 1 1 1
382 Utrecht De Ronde Venen Rond de Venen 1 1 1
384 Noord-Holland Den Helder Nieuwediep  e.o 1 1 1
385 Gelderland Brummen IJsselvallei 1 1 1
386 Noord-Brabant Lith Lith Maaskant 1 1 1
387 Utrecht Baarn De Vuursche Baarn e.o. 1 1 1
391 Flevoland Zeewolde Zeewolde 1 1 1
393 Zuid-Holland Zoetermeer De Balij 1 1 1
394 Noord-Holland Hoorn Ooster Baljuwschap-Hoorn 1 1 1
395 Noord-Brabant Haaren De Heeren van Van Haestrecht 1 1 1
398 Noord-Brabant Oosterhout Oosterhout IV 1 1 1
403 Noord-Holland Bussum Naarden-Bussum 1 1 1
405 Noord-Holland Huizen Probus Huizen 1 1 1
410 Gelderland Dieren Dierens Hof 1 1 1
411 Noord-Brabant Roosendaal DE SPIEGEL 1 1 1
413 Gelderland Heumen Ithaca 1 1 1
414 Noord-Holland Julianadorp Julianadorp aan Zee 1 1 1
418 Gelderland Harderwijjk Damesclub I Harderwijk 1 1 1
422 Limburg Roermond Rura et Mosa 1 1 1
423 Noord-Brabant Breda Vivace 1 1 1
424 Noord-Brabant Geldrop Geldrop-Mierlo en omstreken 1 1 1
425 Overijssel Raalte Hart van Salland 1 1 1
429 Noord-Holland Loosdrecht De Loosdrechtse Plassen 1 1 1
431 Limburg Weert Prómina 1 1 1
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407 Spanje Altea Levante 1 1 1
142 Noord-Brabant Veghel Veghel e.o. 1 1 2
199 Noord-Brabant Son en Breugel Son en Breugel 1 1 2
254 Groningen Groningen Groningen Zuid 1 1 3
95 Gelderland Oosterbeek de Keizer Oosterbeek II 1 2 1

185 Drenthe Zuidlaren De Drentsche Aa 1 2 1
299 Drenthe Ees De Semsmarken 1 2 1
320 Noord-Holland Schoorl Schoorl 1 2 1
21 Zuid-Holland Leiden Leiden I 1 2 2
26 Utrecht IJsselstein Gijsbrecht van Aemstel 1 2 2
50 Overijssel Enschede Enschede/Lonneker 1 2 2
67 Zuid-Holland Rijswijk Rijswijk I 1 2 2
78 Zuid-Holland Boskoop Boskoop 1 2 2
79 Zuid-Holland Den Haag Scheveningen 1 2 2
97 Zuid-Holland Leiden Amica Manu 1 2 2

108 Zuid-Holland Rotterdam Rotterdam/Hillegersberg 1 2 2
115 Gelderland Apeldoorn Apeldoorn '86 1 2 2
122 Utrecht Amersfoort Eemland 1 2 2
137 Overijssel Enschede Enschede-Oost 1 2 2
153 Gelderland Acquoy Acquoy 1 2 2
203 Groningen Groningen Groningen 1 2 2
231 Gelderland Apeldoorn Apeldoorn 1992 1 2 2
236 Noord-Holland Laren De Coeswaerde 1 2 2
293 Utrecht Bilthoven De Bilt-Bilthoven '96 1 2 2
324 Overijssel Zwolle Zwolle III 1 2 2
338 Utrecht Odijk Odijk 1 2 2
104 Gelderland Nijkerk Nijkerk 1 3 3
125 Overijssel Almelo Almelo 1 3 3
202 Noord-Holland Naarden Jan Amos Komensky 1 3 3
208 Zeeland Vlissingen Delta 1 3 3
214 Noord-Holland Hilversum 't Gooi 1 3 3
224 Limburg Kerkrade Kerkrade 1 3 3
344 Drenthe Assen Assen 1 3 3
377 Utrecht Soest Soest 1 3 3
426 Gelderland Arnhem Arnhem Sonsbeek 1 3 3
34 Noord-Brabant Eindhoven Eindhoven 1

182 Zuid-Holland Voorburg Voorburg 1
372 Overijssel Enschede Promix 1

Geantwoord 211
correctie met 3 208 48,6%

Niet geantwoord 220 51,4%
let op: de nieuwste niet Totaal 428 100,0%

Voor statuten 177 85,1% 177 88,9%
Tegen statuten 22 10,6% 22 11,1%
Geen mening 9 4,3%
Totaal 208 100,0% 199 100,0%

Voor Huishoudelijk Reglement 178 85,6% 178 89,9%
Tegen Huishoudelijk Reglement 20 9,6% 20 10,1%
Geen mening 10 4,8%

208 100,0% 198 100,0%

Voor HR Tegen HR Geen
mening

Totaal

Voor statuten 174 2 1 177
Tegen statuten 4 18 0 22
Geen mening 0 0 9 9

208
Totaal 178 20 10 208
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Brief Biezeveld "namens" 22 clubs
Zelf geantwoord 8

waarvan voor 2
waarvan tegen 5

waarvan blanco 1
Niet zelf geantwoord 14
Totaal 22

Geantwoord 222 51,9%
Niet geantwoord 206 48,1%
Totaal 428 100,0%

Voor statuten 177 79,7% 177 83,1%
Tegen statuten 36 16,2% 36 16,9%
Geen mening 9 4,1%
Totaal 222 100,0% 213 100,0%

Voor Huishoudelijk Reglement 178 80,2% 178 84,0%
Tegen Huishoudelijk Reglement 34 15,3% 34 16,0%
Geen mening 10 4,5%

222 100,0% 212 100,0%

Voor HR Tegen HR Geen
mening

Totaal

Voor statuten 174 2 1 177
Tegen statuten 4 32 0 36
Geen mening 0 0 9 9

222
Totaal 178 34 10 222

Verwerking van de 14 levert het volgende op



Club-
nummer

Provincie Plaats Clubnaam
Antw.
Ja = 1

Stat.
Ja = 1

nee = 2
geen = 3

HR
Ja = 1

nee = 2
geen = 3

11 Zuid-Holland Ridderkerk Ridderkerk
21 Zuid-Holland Leiden Leiden I 1 2 2
50 Overijssel Enschede Enschede/Lonneker 1 2 2
54 Overijssel Hengelo Hengelo I
65 Overijssel Enschede Tubantia
76 Gelderland Arnhem Arnhem II
97 Zuid-Holland Leiden Amica Manu 1 2 2

108 Zuid-Holland Rotterdam Rotterdam/Hillegersberg 1 2 2
146 Gelderland Doetinchem Rekhemse
153 Gelderland Acquoy Acquoy 1 2 2
163 Zuid-Holland Leiden Leiden III e.o.
168 Friesland Drachten Drachten '88
220 Overijssel Oldenzaal Oldenzaal e.o.
242 Gelderland Zevenaar De Liemers 1 1 1
261 Overijssel Zwolle Zwolle II
314 Limburg Horst Horst, Sevenum, Maasdorpen 1 1 1
335 Noord-Holland Hoorn Hoorn en Omstreken
339 Groningen Haren 't Hemrik
344 Drenthe Assen Assen 1 3 3
367 Zuid-Holland Leiden Leythe
388 Utrecht Houten Houten
416 Noord-Brabant Sint-Oedenrode Sint-Oedenrode

Brief Biezeveld "namens" 22 clubs
Zelf geantwoord 8
Niet zelf geantwoord 14
Totaal 22
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Aan : Bestuur Probus Nederland 
Datum : 31 januari 2017 

Onderwerp : Tekstaanpassingen Concept Statuten van de Stichting Probus Nederland
naar aanleiding van de raadpleging van de geregistreerde Probusclubs 

1. Algemeen
Bij de raadpleging van de Probusclubs hebben 208 clubs hun opvatting gegeven. 177
clubs hebben zich geschaard achter het bestuursvoorstel.
Van die 177 clubs hebben 41 clubs aanpassingen en verbetering voorgesteld.
Onder de 22 tegenstemmers zijn er 19, die hun tegenstem hebben geïllustreerd met
teksten, waarop hun bezwaren zijn gebaseerd. Daarvan hebben er 4 aangegeven hoe
aan hun bezwaren tegemoet gekomen zou kunnen worden, zonder dat de tekst van het
bestuursvoorstel fundamenteel wordt veranderd. Van deze laatste groep zijn de
opmerkingen in blauw opgenomen in deze notitie.
Opgemerkt dient nog te worden, dat slechts vijf clubs (034 PC Eindhoven,
108 PC Rotterdam Hillegersberg, 320 PC Schoorl, 324 PC Zwolle 3 en 338 PC Odijk) bij
hun tegenstem de naam Probus Nederland als argument gebruikt hebben.
Van 9 clubs was het antwoord op de raadpleging "geen mening".

2. Zuiver tekstuele aanpassingen.
Diverse clubs hebben aangegeven, dat er tegen de Nederlandse spelling gezondigd is.
Die kritiekpunten zijn niet in het overzicht opgenomen, maar direct verwerk. De
wijzigingen zijn evenals de andere aanpassingen in rood weergegeven.

3. Wettelijke termen
Verder zijn er opmerkingen gemaakt over woordgebruik, dat afwijkt van de wetteksten,
die op stichtingen van toepassing zijn. Het meest in het oog springend is de aanduiding
van bestuursleden. De wettelijke term is "bestuurder" respectievelijk "bestuurders". Dat
type aanpassingen is ook verwerkt zonder dat die opgenomen zijn in het overzicht. (Ook
nu zichtbaar met de kleur rood.)

4. De notaris
Van de kant van oud notarissen is er op gewezen, dat het verstandig is de om bij het
opstellen van de eindtekst de notaris, ten overstaan van wie de akte wordt verleden,
een leidende rol toe te kennen. Hij is er immers verantwoordelijk voor, dat de akte
voldoet aan de in de wet (BW boek 2) gestelde eisen. Wel zal de door het bestuur te
geven opdracht duidelijk moeten zijn.

Op de volgende pagina's is het overzicht weergegeven met betrekking tot de 
tekstaanpassingen van de statuten. 
Eerst wordt de voorgestelde tekst weergegeven, dan het commentaar van clubs, vervolgens 
een voorstel voor een bestuurlijke reactie en tot slot het tekstvoorstel.

Bijlage 2 bij Extra Nieuwsbrief 2017
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Inleidende bepaling : 
Waar in deze statuten wordt gesproken van  

A. Probusclub, wordt daaronder verstaan de lokale, autonome club van dames en / of 
heren boven de vijfenvijftig jaar, die is erkend en ingeschreven bij de Stichting Probus 
Nederland en waarvan de leden de standaarddoelstelling onderschrijven zoals deze in 
artikel 2 lid 3 is weergegeven.  

Nr. en Probusclub Opmerking 
107 PC Alphen aan den 
Rijn 

Bedoeld wordt waarschijnlijk: artikel 2 lid 5. 

242 PC De Liemers Dit opnemen als artikel 2 met als titel: Begripsbepalingen 
269 PC Altena Probusclub ..."boven"de vijfenvijftig jaar.-,'boven"- sluit niet 

aan met tekst in het HHR(pagina1 3) en de "oprichting 
nieuwe Probusclubs"( pagina 3) ..."tenminste"...Ons advies is 
om eenduidig leeftijdcriteria aan te geven in de Statuten en 
HHR en deze te omschrijven als vanaf ongeveer55 jaar.(full 
stop en geen verdere criteria Aspirant-leden zijn geen kaas 
dat je in blokjes of aan een stukje bestelt. De praktijk is dat je 
moet roeien met riemen die je kan krijgen en bovendien een 
bijdrage kunnen leveren aan de Probusclubs activiteiten! 

381 PC Silva Ducis voor de standaarddoelstelling verwezen naar artikel 2 lid 3. 
Dit moet zijn artikel 2 lid 5. 

Reactie 
De verwijzing moet naar lid 5 zijn. 
Met concepten van de commissies en het bestuur is zoveel mogelijk aansluiting gezocht 
bij de bestaande opzet van de statuten. Er is niet echt een zwaarwegende reden om 
daarvan af te wijken.  
Het is praktisch om de tekst van de leeftijdsgrens aan te passen aan die in het 
Huishoudelijk Reglement. De eis om geheel gestopt te zijn met betaalde activiteiten past 
echter niet bij het niveau van Probusleden. Incidentele betaalde werkzaamheden komen 
frequent voor. 

Aangepaste tekst 
Probusclub, wordt daaronder verstaan de lokale, autonome club van dames en / of 
heren die ten minste 55 jaar oud zijn, die is erkend en ingeschreven bij de Stichting 
Probus Nederland en waarvan de leden de standaarddoelstelling onderschrijven zoals 
deze in artikel 2 lid 5 is weergegeven. 
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B. Landelijke Bijeenkomst, wordt daaronder verstaan de bijeenkomst van 
vertegenwoordigers van alle Probusclubs in Nederland, waarvan de positie is vastgelegd 
in artikel 9 van deze Statuten. 

Nr. en Probusclub Opmerking 
062 PC Tilburg Toegang tot de Landelijke Bijeenkomst (of liever: Landelijke 

Probusdag?) hebben alle leden van de Probusclubs, al dan 
niet voorzien van een mandaat van hun club. Dus niet 
uitsluitend vertegenwoordigers (=  binnen rechtspersonen 
een beladen term). Elders gaat het terecht wel over leden. 

407 PC Levante Wij kunnen niet instemmen met de teksten, omdat daar de 
buitenlandse clubs worden uitgesloten. Na "in Nederland" 
opnemen "aangesloten". 

Reactie 
Anders dan PC Tilburg veronderstelt, worden de clubs uitgenodigd leden af te vaardigen 
naar de Landelijke Bijeenkomst. Een zaal heeft ook zijn fysieke beperkingen. Over die 
aanpak hebben wij nog nooit een groot probleem waargenomen. 
PC Levante is, evenals de twee andere clubs in Spanje, erkend en ingeschreven bij 
Probus Nederland onder statutaire bepalingen die inhoudelijk gelijk zijn aan de 
voorgestelde. De erkenning en inschrijving zijn gebaseerd op een bestuursbesluit. Er is 
geen bezwaar tegen om de tekst van B in overeenstemming te brengen met die van A. 

Aangepaste tekst 
Landelijke Bijeenkomst, wordt daaronder verstaan de bijeenkomst van 
vertegenwoordigers van alle Probusclubs, die zijn ingeschreven bij de Stichting Probus 
Nederland en waarvan de positie is vastgelegd in artikel 9 van deze Statuten. 

C. Stichting, wordt daaronder verstaan de stichting Probus Nederland. 
Nr. en Probusclub Opmerking 

geen 
Aangepaste tekst 

Stichting, wordt daaronder verstaan de Stichting Probus Nederland. 

NAAM, ZETEL EN DUUR 
Artikel 1 

1. De stichting draagt de naam: Stichting Probus Nederland.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nr. en Probusclub Opmerking 
geen 

Aangepaste tekst 
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Ongewijzigd 

DOEL 
Artikel 2. 

1. De Stichting heeft ten doel de bevordering 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.

Nr. en Probusclub Opmerking 
062 PC Tilburg O.i. moet het doel zijn: het bevorderen van ”het behoud van 

de ”gezamenlijke identiteit 
242 PC De Liemers Ons voorstel is de leden 1 en 2 iets uitgebreider en 

puntsgewijs op te nemen. 
Reactie 

De voorgestelde tekst is de bestaande tekst. Het is in het algemeen wijs de tekst van 
statuten compact te houden. Het voorstel van PC Tilburg geeft het doel preciezer weer. 

Aangepaste tekst 
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het behoud van de gezamenlijke 
identiteit van de Probusclubs, die zijn ingeschreven bij de Stichting Probus 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. 

2. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door, in nauw overleg met de
Probusclubs, te functioneren als coördinatie- en informatiecentrum van en voor de
Probusclubs in Nederland.

Nr. en Probusclub Opmerking 
070 PC Den Haag-
Noord-Wassenaar 

In de omschrijving van het doel van de stichting is nog steeds 
sprake van “coördinatie” van en voor de clubs. 
“Ondersteuning” zou minder ambivalent zijn. Wij stellen voor 
om aan te knopen bij het voorstel van de Commissie Probus 
2016 en artikel 2 lid 2 de volgende tekst te geven: De 
Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door, in nauw 
overleg met de Probusclubs, te functioneren als 
ondersteunend, dienst verlenend informatiecentrum 

102 PC Noordwijk en 
omgeving 

In de toelichting op het voorontwerp werd bemiddeling bij 
Probusclubs genoemd als een mogelijke taak van het 
stichtingsbestuur. Dat lijkt een goed idee. Daarom ware 
expliciet aan het slot van art. 2, lid 2, toe te voegen: ', 
waaronder bemiddeling op verzoek van een club bij 
problemen'. 
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154 PC Rotterdam 
Hillegersberg 

Beter en sterker geformuleerd dan ‘…tracht haar doel te 
verwezenlijken.’ is : “Het doel van de stichting is het 
functioneren als coördinatie- en informatiecentrum van en 
voor de Probusclubs in Nederland, in nauw overleg met die 
Probusclubs 

187 PC Bussum 1 Wat is “in nauw overleg”?  
In het huishoudelijk reglement wordt wel een paragraaf over 
besluitvorming opgenomen, maar niet helder is dat daarin 
dat nauw overleg wordt uitgewerkt. 

212 PC Westelijke 
Mijnstreek 

In nauw overleg 
Hier zou kunnen worden verwezen naar de respectieve 
artikelen die gaan over Landelijke Bijeenkomst en andere 
communicatie artikelen. 

242 PC De Liemers Ons voorstel is de leden 1 en 2 iets uitgebreider en 
puntsgewijs op te nemen. 

Reactie 
Het begrip "in nauw overleg" heeft meer dan een facet. Het slaat niet alleen op 
besluitvorming bij wijzigingen, maar ook op raadpleging bij voorgenomen nieuw beleid. 
Een en ander komt op diverse punten in het Huishoudelijk Reglement aan de orde. Het 
op detailniveau vooruit verwijzen naar artikelen maakt de statuten niet leesbaarder en 
niet beter. 
De elementen coördinatie en bemiddeling komen in het advies van de commissies ook 
aan de orde. De uitwerking daarvan is te vinden in het Huishoudelijk Reglement. In de 
statuten valt dit onder het begrip " alles in de ruimste zin des woords " van lid 1 van dit 
artikel en "andere activiteiten" in lid 3. 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd 
 

3. De dienstverlening zal zich in ieder geval richten op zaken, die voor de gezamenlijke 
Probusclubs van belang zijn, zoals 

- het beheren van het merk en de logo’s van Probus;  
- het verzamelen en administreren van gegevens omtrent de Probusclubs in 

Nederland;  
- het geven van informatie en voorlichting door middel van nieuwsbrieven of 

anderszins; 
- het organiseren van Landelijke Bijeenkomsten van leden van Probusclubs; 
- het beheren van de Probuswinkel; 
- andere activiteiten, die bevorderlijk zijn voor de Stichting en voor de Probusclubs. 

Nr. en Probusclub Opmerking 
Diverse clubs Limitatief opsommen conform commissie voorstel 
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Reactie 
In statuten geen limitatieve opsomming. Eventueel verder verbijzonderen via 
Huishoudelijk Reglement 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd 
 

4. Voorts tracht de Stichting haar doel te verwezenlijken door 
- het verlenen van alle nodige hulp bij de oprichting van nieuwe Probusclubs; 
- het verlenen van een Certificaat van Erkenning, nadat is vastgesteld dat voldaan is 

aan de gestelde voorwaarden, zoals die zijn opgenomen in het Huishoudelijk 
Reglement; 

Nr. en Probusclub Opmerking 
077 PC Sliedrecht de laatste zinsnede luidt: “zoals die zijn opgenomen in het 

huishoudelijk Reglement”. Het verdient wellicht aanbeveling 
deze zin te wijzigen in: “zoals die zijn opgenomen in de 
Statuten en het huishoudelijk Reglement”. 

154 PC Rotterdam 
Hillegersberg 

tweede streepje; achter ‘Certificaat van Erkenning’ 
toevoegen: ”aan nieuw opgerichte Probusclubs".  

212 PC Westelijke 
Mijnstreek 

Toe te voegen dat dit voor nieuw op te richten clubs van 
toepassing is. 

242 PC De Liemers onder 1e gedachtestreepje: Na “Probusclubs” toevoegen: 
conform de in het Huishoudelijk reglement opgenomen 
“Regeling oprichting nieuwe Probusclubs”. 

Reactie 
De verwijzingen naar statuten en huishoudelijk reglement maken duidelijk dat hetgeen 
hier staat niet limitatief is. Suggesties zijn globaal verwekt. Dat het certificaat wordt 
uitgereikt aan nieuwe clubs is ook in deze tekst duidelijk. Voorts is artikel 11 lid 2 van 
deze statuten ook helder over het uitreiken van het certificaat. 

Aangepaste tekst 
Voorts tracht de Stichting haar doel te verwezenlijken door 
- het verlenen van alle nodige hulp bij de oprichting van nieuwe Probusclubs, zoals 
verder uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement; 
- het verlenen van een Certificaat van Erkenning, nadat is vastgesteld dat voldaan 
is aan de gestelde voorwaarden, zoals die zijn opgenomen in de Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement; 
 

5. De door de Stichting erkende Probusclubs dienen als blijvende en onveranderlijke 
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 
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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”.  

Nr. en Probusclub Opmerking 
102 PC Noordwijk en 
omgeving 

Over Artikel 2 lid 5 en 6 : 
In statuten kan een stichting enkel zichzelf binden en niet 
eisen opleggen aan een derde, in casu de clubs.  
Deze eisen kunnen/moeten wel opgenomen worden in het 
Protocol waarin de stichting vastlegt onder welke 
voorwaarden een club zich Probus Club mag noemen. 

187 PC Bussum 1 De doelstelling van de PC’s is geen doelstelling van PN. PN 
kan hooguit als doel hebben om te bevorderen en er op toe 
te zien dat de PC’’s die doelstelling nastreven. 

212 PC Westelijke 
Mijnstreek 

Dit is te krachtig geformuleerd. Bestaande clubs, zoals 
Probusclub WM, hebben een doelstelling geformuleerd die 
lijkt op de voorgeschreven tekst, maar niet identiek is. De 
voorgeschreven tekst kan dus alleen gelden voor nieuwe 
clubs. 
NB De tekst van Probusclub WM is veel beter. 

242 PC De Liemers het gestelde over doelstelling Probusclubs niet opnemen in 
de statuten daar dit is/wordt vastgelegd in de hiervoor 
genoemde regeling 

Reactie 
Het is juist, dat de statuten alleen de stichting binden. Maar als je dit leest als opdracht 
aan de stichting (lees: bestuur) om deze voorwaarden te stellen, dan is het juridische 
beeld heel anders. Dit geldt overigens ook voor de verdere uitwerking in het 
Huishoudelijk Reglement. De realisatie van deze voorwaarden vindt uiteindelijk plaats 
bij de overhandiging van het certificaat en de acceptatie daarvan door de nieuwe 
Probusclub. 
Dat voorwaarden in de Statuten en reglementen zijn opgenomen komt overigens de 
helderheid ten goede.  
Het is juist, dat in het verleden andere teksten in de reglementen van Probusclubs zijn 
opgenomen. Maar de strekking daarvan is, zoals PC Westelijke Mijnstreek ook schrijft, 
qua strekking gelijkwaardig. Het is overigens aanbevelingswaardig dat clubs bij wijziging 
van hun reglement nagaan of de tekst aangepast kan worden aan de nu geformuleerde 
tekst. 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd. 
 

6. De door de Stichting erkende Probusclubs dienen zich te verplichten 
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- de naam en het logo van Probus slechts te gebruiken in overeenstemming met de 
doelstelling; 

- om periodiek administratieve gegevens te verstrekken aan de Stichting; 
- een jaarlijkse bijdrage te betalen aan de Stichting ter bestrijding van de kosten van de 

Stichting. 
Nr. en Probusclub Opmerking 

028 PC Zoetermeer hetgeen hier geregeld wordt, is inhoudelijke en tekstueel 
ongeveer gelijk aan de laatste drie onderdelen van het 
Huishoudelijk Reglement (HHR), onder Protocol, artikel 4. 
Deze verplichtingen horen thuis in het HHR en niet in artikel 
2, dat het doel van de Stichting aangeeft. Het zesde lid dient 
dus geschrapt te worden. 

187 PC Bussum 1 Ook hierbij geldt dat de statuten van PN geen plaats bieden 
voor een verplichting van de PC’s. 
Aan het recht van de PC’s om naam en logo te mogen 
gebruiken dient toegevoegd te worden de plicht om daarmee 
te stoppen per het moment dat een PC geen PC meer is. 

242 PC De Liemers het gestelde over doelstelling Probusclubs niet opnemen in 
de statuten daar dit is/wordt vastgelegd in de hiervoor 
genoemde regeling 

299 PC De Semsmarken Daar zou wat ons betreft in plaats van administratieve 
gegevens moeten staan:  
Administratieve gegevens niet zijnde financiële gegevens. 

Reactie 
Zie reactie op voorgaande lid. 
De door PC De Semsmarken aangegeven toevoeging is niet bezwaarlijk. 

Aangepaste tekst 
De door de Stichting erkende Probusclubs dienen zich te verplichten 
- de naam en het logo van Probus slechts te gebruiken in overeenstemming met 
de doelstelling; 
- om periodiek administratieve (niet zijnde financiële) gegevens te verstrekken aan 
de Stichting; 
- een jaarlijkse bijdrage te betalen aan de Stichting ter bestrijding van de kosten 
van de Stichting. 

 
7. Er is een voorstel voor een extra lid. 

Nr. en Probusclub Opmerking 
062 PC Tilburg Hoewel de autonomie van de Probusclubs o.i. in het geheel 

niet in het geding is, lijkt het goed om, gelet op voorkomende 
onrust, in de statuten (wellicht aan het slot van artikel 2) een 
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bepaling op te nemen, luidende (bijv.): Onverminderd de 
verplichtingen, die ingevolge deze statuten en het 
huishoudelijk reglement en uit de doelstelling van een 
Probusclub voortvloeien, is een Probusclub als vereniging in 
de zin van de Wet volledig autonoom, voor wat betreft onder 
meer ledenbestand, programmering en financieel beheer. 

Reactie 
Zoals PC Tilburg terecht opmerkt, is autonomie van de clubs niet in het geding. In deze 
statuten is dat onder A beschreven, dat onder een Probusclub wordt verstaan de lokale, 
autonome club van dames en / of heren die ten minste 55 jaar oud zijn en die is erkend 
en ingeschreven bij de Stichting Probus Nederland en waarvan de leden de 
standaarddoelstelling onderschrijven zoals deze in artikel 2 lid 5 is weergegeven. 
Met deze tekst is de autonomie van de vereniging voor wat betreft onder meer 
ledenbestand, programmering en financieel beheer niet beperkt. De enige beperking is, 
dat een club niet kan afwijken van de strekking van de standaarddoelstelling. 
In de inleiding bij onderdeel B van het Huishoudelijk Reglement is dat nog eens 
beschreven. 

Aangepaste tekst 
Geen. 

 
VERMOGEN 
Artikel 3. 
Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:  

- bijdragen van de Probusclubs; 
- subsidies en donaties; 
- schenkingen, erfstellingen en legaten; 
- alle andere eventuele baten. 

Nr. en Probusclub Opmerking 
242 PC De Liemers Toevoegen: Inkomsten uit de dienstverlening naar 

Probusclubs c.q. inkomsten uit de Probuswinkel 
374 PC De Heeren van 
Oirschot en Best 

Wij vragen ons af of bij de statuten: VERMOGEN Artikel 3 niet 
ook het beginvermogen van de Stichting dient te worden 
vermeld. 

026 PC Gijsbrecht van 
Aemstel 

De beneficiaire aanvaarding van erfstellingen dient niet in te 
worden opgenomen in het Huishoudelijk reglement maar in 
artikel 3 van de statuten 

Reactie 
De door PC De Liemers genoemde inkomsten vallen onder het laatste gedachtestreepje. 
De wet stelt niet als eis, dat het beginvermogen in de statuten wordt opgenomen. 
De suggestie van PC Gijsbrecht van Aemstel is een versterking van de besluitvorming 
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over deze zaak. De overeenkomstige bepaling in het Huishoudelijk Reglement kan 
worden geschrapt. 

Aangepaste tekst 
De tekst van artikel 3 wordt de tekst van artikel 3 lid 1. 
Een nieuw lid 2 luidende : 
2. Erfstellingen mogen door de Stichting alleen beneficiair worden aanvaard.

BESTUUR 
Artikel 4. 

1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden. Het
aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het
bestuur met algemene stemmen vastgesteld. Benoeming van bestuursleden geschiedt
bij nominatie, de Probusclubs gehoord. Bestuursleden worden benoemd voor een
periode van maximaal drie jaar en zijn één maal voor een periode van drie jaar
herbenoembaar.

Nr. en Probusclub Opmerking 
062 PC Tilburg Wanneer er een vacature in het bestuur ontstaat, zou die 

vacature niet alleen bekend moeten worden gemaakt, maar 
zou er uitdrukkelijk aan de clubs moeten worden 
gesuggereerd kandidaten voor te dragen (n.b. niet bindend). 

187 PC Bussum 1 Wat is “nominatie” in de vierde regel? 
212 PC Westelijke 
Mijnstreek 

nominatie 
Is bedoeld coöptatie? Het begrip nominatie zegt mij niets. 

242 PC De Liemers Titel veranderen in “Samenstelling bestuur”. 
Het kan zinvol zijn nadere detaillering op te nemen in het HR. 

269 PC Altena Bestuurleden worden benoemd voor een periode van 
maximaal 3 jaar. 

Reactie 
Bij lid 5 wordt strijdigheid met lid 1 geconstateerd. Die aanpassing wordt verwerkt. 
De huidige procedure is, dat een komende vacature aan de clubs wordt gemeld onder 
toezending van het profiel, dat op de functie van toepassing is. In de praktijk wordt er 
meerdere keren gerappelleerd.  
Zie ook de bepaling in lid 4. 
De maximale periode van een bestuurder beperken tot drie jaar is contraproductief voor 
de continuïteit van het bestuur. 

Aangepaste tekst 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen leden. 
Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het 
bestuur met algemene stemmen vastgesteld. Benoeming van bestuurders geschiedt uit 
een kandidatenlijst, die bestaat uit de personen, die door Probusclubs bij het bestuur 
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zijn aangemeld. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar 
en zijn eenmaal voor een periode van drie jaar herbenoembaar. 

 
2. Tot bestuurslid zijn slechts benoembaar leden van verschillende Probusclubs. Bij de 

vervulling van vacatures streeft het bestuur naar een passende weerspiegeling van de 
geografische spreiding van de Probusclubs over Nederland. 

Nr. en Probusclub Opmerking 
212 PC Westelijke 
Mijnstreek 

Tekst is niet eenduidig: beter omschrijven als: Een 
Probusclub kan slechts een bestuurslid afvaardigen. 

Reactie 
Een bestuurder wordt niet afgevaardigd door zijn Probusclub. Met de tekst wordt 
slechts beoogd, dat niet twee bestuurders lid zijn van dezelfde club. 

Aangepaste tekst 
Tot bestuurder zijn slechts benoembaar leden van verschillende Probusclubs. Bij de 
vervulling van vacatures streeft het bestuur naar een passende weerspiegeling van de 
geografische spreiding van de Probusclubs over Nederland. 
 

3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester 
en eventueel plaatsvervangers in deze drie functies. Het bestuur belast een van zijn 
leden met de communicatie tussen de Stichting en de Probusclubs.  

Nr. en Probusclub Opmerking 
028 PC Zoetermeer In het HHR wordt in onderdeel E expliciet aangegeven dat er 

twee aandachtsgebieden zijn, die bij de taakverdeling in het 
bestuur naast de functie van voorzitter, secretaris en 
penningmeester nadrukkelijk vastlegging behoeven, te 
weten: 
- bestuurder voor ICT-aangelegenheden; 
- bestuurder belast met Communicatie.   
In dit derde lid dient dus aangegeven te worden dat het 
bestuur ook een van zijn leden belast met ICT-
aangelegenheden. 

112 PC Ex-akt het woord “eventueel” schrappen in verband met de 
mogelijke rol van een plaatsvervanger bij 
vertegenwoordiging van de stichting volgens artikel 5 lid 2, 
volgens lid 6, en volgens artikel 6 leden 6 en 7 

269 PC Altena Ons advies is om de continuïteit te waarborgen, waarom 
geen Rotatieschema opmaken? Zodat een(l) van de drie elk 
jaar kan aftreden c.q. zich weer beschikbaar stellen! De 
statuten gaan uit van tenminste 5 en ten hoogste 9 
bestuursleden. 
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Deze aantallen zijn geen hedendaagse realiteit in het huidige 
"bestuursland". Als je er drie kan vinden om de basis posities 
te vullen, doe je het in de huidige individueel ingestelde 
maatschappij goed! Het gevaar bestaat als een bestuursteam 
drie jaar 'vastzit", dat de andere bestuursleden gaan 
achterover leunen en het allemaal wel goed vinden. 

079 PC Scheveningen artikel 5. Wij missen in het bestuur een met name genoemde 
functionaris: de webmaster. Te meer belangrijk omdat de 
communicatie met de Probusclubs zich vaak via electronische 
media afspeelt. Bovendien lijkt de webmaster in principe te 
kunnen inbreken in alle 400 Probus websites en dat vergt 
enige reglementering. 

Reactie 
Het feit dat in de tekst staat, dat één bestuurder belast wordt met de communicatie 
tussen de Stichting en de Probusclubs is een rechtstreeks gevolg van de discussie, die 
gevoerd is in de Commissie Probus 2016 en het daaruit voortvloeiende advies. Er zijn 
meer functies mogelijk binnen het bestuur. Denk in dit verband aan de winkel. 
Het is niet zinvol alle aandachtsgebieden in de statuten te noemen. Ook al niet omdat 
die in de loop der tijd kunnen veranderen. Twee voorbeelden : 
De beheerder van de winkel had een plek in het bestuur. Nu is dat niet zo en is de 
eindverantwoordelijkheid opgedragen aan de penningmeester. 
Voor ICT is een aparte bestuurder aangesteld. Dat is vooral een coördinerende functie, 
want voor de praktische uitvoering zijn er, naast het internetbureau Mediaversa, 
Probusleden, die clubs helpen bij het oplossen van problemen met hun websitebeheer. 
Het apart noemen van een webmaster past niet in deze benadering. 

Het is overigens wel juist dat er regels moeten zijn voor het gebruik en beheer van de 
website. Die zullen hun plaats vinden in het Huishoudelijk Reglement. 

De suggestie van PC Altena is onze praktijk. Dat merken de clubs ook, omdat er ieder 
jaar een vacature gemeld wordt.  

Het woord eventueel heeft een functie. Niet voor iedere bestuursfunctie is een 
plaatsvervanger nodig. 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd. 

4. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende
bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid)
binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de
benoeming van één (of meer) opvolger(s). Ontstaat een vacature dan worden de
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Probusclubs daarover ingelicht met het verzoek zulks onder de aandacht van hun leden 
te brengen. 

Nr. en Probusclub Opmerking 
062 PC Tilburg Het vervullen van bestuursvacatures is geen taak van 

overblijvende bestuurder(s) afzonderlijk, maar van het 
overblijvend bestuur als geheel. 
Met de huidige tekst van lid 4 ontstaat er ook een probleem 
met lid 5, zodra er minder dan drie bestuurders zijn. 

Reactie 
De overblijvende bestuurders vormen het bestuur. In die zin is er geen strijdigheid met 
de gemaakte opmerking.  
Het noemen van een periode van twee maanden is bij nadere afweging te kort, omdat 
er ook nog contact moet zijn met de clubs over de vervulling van een vacature. 
Wel is er sprake van strijdigheid met lid 5 als er nog maar één bestuurder is. 

Aangepaste tekst 
Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende 
bestuurders met algemene stemmen (of zal de enig overblijvende bestuurder) zo 
spoedig mogelijk na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming 
van één (of meer) opvolger(s). Ontstaat een vacature dan worden de Probusclubs 
daarover ingelicht met het verzoek zulks onder de aandacht van hun leden te brengen. 

5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan
vormen de overblijvende bestuursleden niettemin een wettig bestuur met dien
verstande, dat zulk een bestuur minimaal uit drie personen dient te bestaan.

Nr. en Probusclub Opmerking 
112 PC Ex-akt is in strijd met lid 1 van dit artikel waar het gaat om het 

minimaal aantal bestuursleden: of je kiest in beide gevallen 
voor drie, of voor vijf; 

212 PC Westelijke 
Mijnstreek 

Onjuist woord gebruik: beter is: afwezig zijn. 

411 PC De Spiegel Wanneer een of meer bestuursleden ontbreken, kunnen de 
overblijvende bestuursleden een wettig bestuur vormen als 
zij minimaal met 3 personen zijn. Dat betekent dus dat 2 
bestuursleden belangrijke besluiten kunnen nemen. Wij zijn 
van mening dat een wettig bestuur van 3 personen erg klein 
is. 

Reactie 
Het is op zich juist, dat drie een krap bestuur is. De keuze nu is zes personen en dat is 
eigenlijk tegen wil en dank. Het stellen van een hogere ondergrens is echter geen 
oplossing, maar eerder het creëren van een probleem, als er onvoldoende animo is een 
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bestuursfunctie te vervullen. 
De genoemde strijdigheid is al becommentarieerd en de tekst is aangepast. 
Anders ligt dat met de relatie tot lid 4. Daar zou de notaris een probleemoplossende rol 
kunnen vervullen. In de onderstaande tekst staat daarom een ondeskundige suggestie. 

Aangepaste tekst 
Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer bestuurders ontbreken, 
dan vormen de overblijvende bestuurders niettemin een wettig bestuur met dien 
verstande, dat zulk een bestuur minimaal uit drie personen dient te bestaan. 
Slechts voor het aanvullen van het aantal bestuurders tot ten minste drie kan een 
bestuur kleiner dan drie personen een besluit nemen. 
 

6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben 
wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte 
kosten.  

Nr. en Probusclub Opmerking 
 geen 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd 

 
TAKEN BESTUUR 
Artikel 5.  

1. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting.  
Nr. en Probusclub Opmerking 

 geen 
Aangepaste tekst 

Ongewijzigd 
 

2. De voorzitter of diens plaatsvervanger leidt de vergaderingen van het bestuur en die van 
de Landelijke Bijeenkomsten.  

Nr. en Probusclub Opmerking 
 Zie opmerking bij artikel 9 lid 3 

Aangepaste tekst 
De voorzitter of diens plaatsvervanger leidt de vergaderingen van het bestuur en die van 
de Landelijke Bijeenkomsten. 
 

3. De secretaris is belast met de correspondentie, het bijhouden van de notulen van de 
bestuursvergaderingen, het opmaken van een jaarverslag met betrekking tot de 
werkzaamheden van de stichting en voorts met de werkzaamheden die in het algemeen 
tot zijn taak behoren. 

Nr. en Probusclub Opmerking 
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112 PC Ex-akt aan te bevelen om de woorden “tot zijn taak behoren” te 
vervangen door “tot de taak van een secretaris behoren”; 

Reactie 
Goede suggestie. 

Aangepaste tekst 
De secretaris is belast met de correspondentie, het bijhouden van de notulen van de 
bestuursvergaderingen, het opmaken van een jaarverslag met betrekking tot de 
werkzaamheden van de stichting en voorts met de werkzaamheden die in het algemeen 
tot de taak van een secretaris behoren. 

4. De penningmeester is belast met de verantwoordelijkheid voor de financiële
administratie van de Stichting. Hem is het beheer van de tot de Stichting behorende
fondsen en verdere baten opgedragen. Hij maakt jaarlijks een financieel verslag dat met
het jaarverslag van de secretaris aan alle Probusclubs in Nederland wordt toegezonden.

Nr. en Probusclub Opmerking 
geen 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd 

5. De genoemde drie bestuursleden kunnen onder goedkeuring van het bestuur taken en
bevoegdheden delegeren aan de leden van het bestuur.

Nr. en Probusclub Opmerking 
112 PC Ex-akt de zin aanpassen als volgt: “…bevoegdheden delegeren aan 

de overige leden van het bestuur”; 
Reactie 

De delegatie kan, los van de vraag of dat praktisch is, ook onderling. 
Aangepaste tekst 

De genoemde drie bestuurders kunnen onder goedkeuring van het bestuur taken en 
bevoegdheden delegeren aan andere bestuurders. 

6. De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de
secretaris of hun plaatsvervangers gezamenlijk.

Nr. en Probusclub Opmerking 
geen 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd 

BESTUURSVERGADERINGEN 
Artikel 6. 
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1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in een door de voorzitter te bepalen 
plaats, dan wel in de plaats van statutaire vestiging. 

Nr. en Probusclub Opmerking 
028 PC Zoetermeer De zinsnede: “dan wel in de plaats van statutaire vestiging” is 

overbodig. Deze zinsnede dient dus geschrapt te worden. 
242 PC De Liemers “en bestuursbesluiten” uit titel verwijderen 

Reactie 
De volgorde in dit lid behoeft, alleen al uit logische overwegingen, aanpassing 

Aangepaste tekst 
De bestuursvergaderingen worden gehouden in de plaats van statutaire vestiging dan 
wel in een door de voorzitter te bepalen plaats. 
 

2. Tenminste tweemaal per jaar komt het bestuur in vergadering bijeen. 
Nr. en Probusclub Opmerking 

242 PC De Liemers Het minimaal twee keer per jaar vergaderen zou beter 
“tenminste drie” kunnen zijn. 

Reactie 
De praktijk is vijf tot zes keer per jaar. Dit aantal is gebaseerd op een vergadering voor 
de jaarstukken en een voor de begroting. 

Aangepaste tekst 
Ten minste tweemaal per jaar komt het bestuur in vergadering bijeen. 
 

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit 
wenselijk acht of indien tenminste twee andere bestuursleden daartoe schriftelijk of 
digitaal en onder opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek 
richten. 

Nr. en Probusclub Opmerking 
 geen 

Aangepaste tekst 
Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit 
wenselijk acht of indien ten minste twee andere bestuurders daartoe schriftelijk of 
digitaal en onder opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek 
richten. 
 

4. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in die zin, dat de 
vergadering niet wordt gehouden binnen zes weken na het verzoek, zijn de verzoekers 
bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste 
formaliteiten. 

Nr. en Probusclub Opmerking 
 geen 
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Aangepaste tekst 
Ongewijzigd 
 

5. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in het vorige lid bepaalde - 
door de voorzitter, op een termijn van tenminste zeven dagen, de dag van de oproeping 
en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven, tenzij in 
een vorige bestuursvergadering een nog niet verstreken datum is afgesproken. De 
oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te 
behandelen onderwerpen. 

Nr. en Probusclub Opmerking 
079 PC Scheveningen mogen oproepingsbrieven ook digitaal (email) zijn? 

Reactie 
Ja, dat mag 

Aangepaste tekst 
De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in het vorige lid bepaalde - 
door de voorzitter, op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping 
en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven, tenzij in 
een vorige bestuursvergadering een nog niet verstreken datum is afgesproken. De 
oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te 
behandelen onderwerpen. 
 

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens 
ontstentenis door diens plaatsvervanger, terwijl bij ontstentenis van zowel de voorzitter 
als diens plaatsvervanger de vergadering zelf haar voorzitter aanwijst. 

Nr. en Probusclub Opmerking 
 geen 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd 
 

7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen opgemaakt door de secretaris 
of diens plaatsvervanger. 

Nr. en Probusclub Opmerking 
079 PC Scheveningen er worden notulen gemaakt maar niet wordt aangegeven 

hoe deze verder gecommuniceerd worden 
Reactie 

Dit zijn verslagen, die binnen het bestuur blijven. Voor zover communicatie met de clubs 
nodig is, gaat dat via de Nieuwsbrief. Dat vraagt niet om aanpassing van een statutaire 
bepaling. 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd 
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BESLUITVORMING 
Artikel 7. 

1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien tenminste de
helft van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid
laten vertegenwoordigen na overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de
voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts
voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.

Nr. en Probusclub Opmerking 
077 PC Sliedrecht Volgens het voorstel bestaat het bestuur uit vijf tot ten 

hoogste negen leden (zie artikel 4:1). Het lijkt logisch dat in 
het eerste lid van artikel 7 wordt opgenomen dat tenminste 
de helft van de in functie zijnde bestuursleden ter 
vergadering aanwezig is of vertegenwoordigd. De 
aanwezigheid van de helft van de in functie zijnde 
bestuursleden levert bij onze clubleden geen bezwaren op, 
maar wel het werken met vertegenwoordiging d.m.v. een 
voldoende volmacht. In de praktijk zou dit kunnen betekenen 
dat maar een gering aantal aanwezig bestuursleden 
(vergezeld van een volmacht) besluiten kunnen nemen die de 
stichting zullen binden. Theoretisch zou zelfs “misbruik” van 
de volmacht gemaakt kunnen worden. Binnen onze club 
wordt absoluut niet uitgegaan van misbruik, laat daar geen 
misverstand over bestaan, maar het voorstel onzerzijds is om 
het tweede gedeelte van lid 1 volledig te laten vervallen. Het 
moet, gelet op het aantal bestuursleden, toch geen 
onmogelijke zaak worden geacht om voldoende persoonlijke 
vertegenwoordiging te verlangen. 

154 PC Rotterdam 
Hillegersberg 

hier zouden wij graag toegevoegd zien hetgeen vermeld staat  
in de brief van 4 november onderaan bladzijde 1 en herhaald 
wordt in de toelichting op pagina 11 vierde alinea: 
 “Het bestuur laat bij zijn besluitvorming de opvattingen van 
de Probusclubs zeer zwaar wegen, zoals in het Huishoudelijk 
Reglement nader is geregeld”. 
NB. zonder deze toevoeging is het voornemen van PN, 
ondanks art. 2 lid 2  ons inziens te gratuit. Tegen deze 
toevoeging kan onmogelijk bezwaar zijn! 

187 PC Bussum 1 In dat artikel dient een basis/verwijzing te worden 
opgenomen naar de besluitvormingsparagraaf in het 
huishoudelijk reglement. 
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212 PC Westelijke 
Mijnstreek 

schriftelijke 
Toe te voegen: een email wordt hiermee gelijkgesteld. 

299 PC De Semsmarken De op bovengenoemde wijze genomen besluiten zullen niet 
in strijd zijn met de artikelen genoemd in de statuten van de 
Stichting 

079 PC Scheveningen een rekensom: als er maar 5 bestuursleden zijn kunnen 2 
leden waarvan 1 met machtiging besluiten nemen met 
volstrekte meerderheid (7.4) dat betekent dat één persoon 
met machtiging in zijn of haar eentje een besluit kan nemen. 
Dit lijkt ongewenst. 

Reactie 
De mogelijkheid van volmachten behoeft heroverweging. In een tijd waar digitale 
communicatie voor iedereen voorhanden is, kan er altijd vergaderd worden met een 
voltallig bestuur. 
De besluitvorming in het bestuur over vele zaken, waarbij de opvattingen van de clubs 
van groot belang zijn is geregeld in de Statuten. In dit onderdeel gaat het over overige 
bestuursbesluiten. 
Besluiten die het bestuur neemt dienen altijd in overeenstemming te zijn met de 
Statuten en met de wet. 

Aangepaste tekst 
Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste 
de helft van de bestuurders ter vergadering aanwezig is. of vertegenwoordigd is. Een 
bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen 
na overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de 
vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één 
medebestuurslid als gevolmachtigde optreden. 
 

2. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, 
kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende 
onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven 
voorschriften voor het oproepen en houden van de vergaderingen niet in acht 
genomen. 

Nr. en Probusclub Opmerking 
212 PC Westelijke 
Mijnstreek 

lid 2 en lid 4  
Algemene stemmen resp. volstrekte meerderheid. Beide 
begrippen lopen door elkaar terwijl hetzelfde wordt beoogd. 

079 PC Scheveningen Wat wordt er met de resultaten gedaan? En hoe wordt 
hierover verantwoording afgelegd, resp gecommuniceerd? 

Reactie 
Algemene stemmen en volstrekte meerderheid zijn verschillende begrippen. Volstrekte 
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meerderheid is de situatie waarbij er meer voorstemmers zijn dan tegenstemmers. 
Algemene stemmen betekent, dat iedereen voor is. 
Over communicatie over besluiten is bij artikel 6 lid 7 al gesproken. 

Aangepaste tekst 
Zolang in een bestuursvergadering alle bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige 
besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met 
algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het 
oproepen en houden van de vergaderingen niet in acht genomen. 

3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de
gelegenheid zijn gesteld schriftelijk dan wel digitaal hun mening te uiten. Van een aldus
genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de
secretaris een verslag opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de
notulen wordt gevoegd.

Nr. en Probusclub Opmerking 
geen 

Aangepaste tekst 
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de 
gelegenheid zijn gesteld schriftelijk dan wel digitaal hun mening te uiten. Van een aldus 
genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de 
secretaris een verslag opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de 
notulen wordt gevoegd. 

4. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze
Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten
genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Nr. en Probusclub Opmerking 
212 PC Westelijke 
Mijnstreek 

lid 2 en lid 4 Algemene stemmen resp. volstrekte 
meerderheid 
Beide begrippen lopen door elkaar terwijl hetzelfde wordt 
beoogd. 

Reactie 
Zie artikel 7 lid 2 

Aangepaste tekst 
Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze 
Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten 
genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 
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5. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming
verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Nr. en Probusclub Opmerking 
182 PC Voorburg 1 over de wijze van stemmen toevoegen: Over personen wordt 

schriftelijk gestemd. 
Reactie 

In de beslotenheid van een bestuursvergadering volstaat de huidige tekst. 
Aangepaste tekst 

Ongewijzigd 

6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Nr. en Probusclub Opmerking 

212 PC Westelijke 
Mijnstreek 

blanco 
Nog te regelen: staken van stemmen. 

Reactie 
Dat behoeft geen nadere regeling. Als een voorstel niet de vereiste meerderheid haalt, 
is het verworpen. 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd 

7. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de
voorzitter.

Nr. en Probusclub Opmerking 
299 PC De Semsmarken De op bovengenoemde wijze genomen besluiten zullen niet 

in strijd zijn met de artikelen genoemd in de statuten van de 
Stichting 

Reactie 
Zie reactie bij artikel 7 lid 1. 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd. 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP 
Artikel 8. 
Het bestuurslidmaatschap eindigt: 

- door overlijden van een bestuurslid,  
- door het ophouden lid te zijn van een Probusclub 
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, 
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken),  



STICHTING PROBUS NEDERLAND 

23 

- bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede bij 
ontslag door een besluit van het bestuur, genomen met een meerderheid van 
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste 
twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.  

Nr. en Probusclub Opmerking 
062 PC Tilburg Einde lidmaatschap door overlijden is overbodig. 

Bij ontslag door het bestuur heeft de voor ontslag 
voorgedragen bestuurder geen stemrecht en telt hij niet mee 
voor het quorum. 

242 PC De Liemers Toevoegen: Op de dag dat zijn benoemingstermijn vervalt 
Reactie 

Over de vraag of overlijden wel of niet genoemd moet worden, kan gediscussieerd 
worden. Wellicht overbodig, maar wel helder. 
In de situatie van het vijfde gedachtestreepje behoort de gewraakte bestuurder geen 
stemrecht te hebben. 

Aangepaste tekst 
Het bestuurslidmaatschap eindigt: 
- door overlijden van een bestuurder, 
- door het ophouden lid te zijn van een Probusclub 
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, 
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken),  
- bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede 
bij ontslag door een besluit van het bestuur, genomen met een meerderheid van 
tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste 
tweederde van het aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, de bestuurder 
die voorgedragen wordt voor ontslag niet meegerekend.  

LANDELIJKE BIJEENKOMST 
Artikel 9. 

1. De Landelijke Bijeenkomst wordt in beginsel een maal in de twee jaar bijeengeroepen.
Nr. en Probusclub Opmerking 

028 PC Zoetermeer In dit lid wordt niet aangegeven wie de Landelijke 
Bijeenkomst bijeenroept en welke termijn daarvoor wordt 
aangehouden. Naar analogie van het bepaalde in artikel 6 
zou dit de voorzitter kunnen zijn. 

070 PC Den Haag-
Noord-Wassenaar 

Daarin wordt niet geregeld wie de Landelijke Bijeenkomst 
bijeenroept. Aangenomen mag worden dat dat in de regel 
het bestuur zal zijn. Wij stellen een aanvullend lid voor: 
Indien het bestuur niet ingaat op een wens van tenminste zes 
Probusclubs om een Landelijke Bijeenkomst bijeen te 
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roepen,kunnen de betrokken Probusclubs daar zelf het 
initiatief toe nemen. 

187 PC Bussum 1 Door wie geschiedt dat bijeenroepen? Het bestuur en / of 
minimaal 5 PC’s? 

Reactie 
Het bijeenroepen van de Landelijke Bijeenkomst geschiedt alleen door het bestuur. Er is 
geen recht van de clubs op dit punt geformuleerd. Zou ook teveel een associatie 
oproepen met een ALV van een vereniging. 
In lid 6 is geregeld hoe clubs onderwerpen op de agenda van de Landelijke Bijeenkomst 
kunnen plaatsen. 

Aangepaste tekst 
De Landelijke Bijeenkomst wordt door het bestuur in beginsel eenmaal in de twee jaar 
bijeengeroepen. 

2. De Landelijke Bijeenkomst heeft tot doel het bevorderen van de onderlinge contacten
en het uitwisselen van gedachten en ervaringen gericht op bevordering van de
doelstelling van de stichting en de Probusclubs.

Nr. en Probusclub Opmerking 
242 PC De Liemers “en de Probusclubs” veranderen in: “en die van de 

Probusclubs” 
Reactie 

Goede toevoeging 
Aangepaste tekst 

De Landelijke Bijeenkomst heeft tot doel het bevorderen van de onderlinge contacten 
en het uitwisselen van gedachten en ervaringen gericht op bevordering van de 
doelstelling van de stichting en die van de Probusclubs. 

3. De Landelijke Bijeenkomst wordt voorgezeten door de voorzitter van het
stichtingsbestuur.

Nr. en Probusclub Opmerking 
028 PC Zoetermeer Dit lid is een doublure met artikel 5, tweede lid. Derhalve hier 

schrappen. 
Reactie 

Dit is aangepast in artikel 5 lid 2. 
Aangepaste tekst 

Ongewijzigd 

4. Het bestuur geeft in de Landelijke Bijeenkomst mede aan de hand van de voorafgaande
jaarstukken een uiteenzetting over de vervulling van zijn taken in de voorafgaande
periode
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Nr. en Probusclub Opmerking 
187 PC Bussum 1 Wat is die periode, gelet op het tweejaarlijks bijeenkomen? 
212 PC Westelijke 
Mijnstreek 

Deze bepaling valt niet goed te lezen, omdat er jaarstukken 
van twee (!) jaren moeten worden besproken, immers in lid 1 
staat dat de Landelijke Bijeenkomst eenmaal in de twee jaar 
plaats vindt.  
Hoe ga je dan om met de jaarstukken van twee jaar geleden? 
Of moet die Landelijke bijeenkomst jaarlijks plaatsvinden? 
Beter ware het om jaarlijks aan alle Probusclubs de 
jaarstukken van PN toe te sturen. 

Reactie 
De te bespreken periode is die vanaf de voorgaande Landelijke Bijeenkomst. 
De jaarstukken worden steeds verspreid (zie artikel10 lid 6). 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd 

5. In de Landelijke bijeenkomst zal de uitslag van de tweejaarlijkse enquête onder de
Probusclubs worden gepresenteerd en besproken.

Nr. en Probusclub Opmerking 
242 PC De Liemers Om te zorgen dat het bestuur actueel op de hoogte is van het 

reilen en zeilen van de Probusclubs zou de enquête jaarlijks 
gehouden kunnen worden. Dit hoeft o.i. niet statutair te 
worden vastgelegd. Elke Probusclub maakt een jaarverslag 
dat, althans bij ons, conform de vragenlijst is. Het bestuur 
heeft hierdoor de kans om zodra er iets minder gaat lopen in 
een Probusclub interesse te toren hoe verloopt het in een 
club en vrijblijvend steun kan aanbieden door een bestuurslid 
of een lid van een Probusclub in die regio. 

079 PC Scheveningen De twee jaarlijkse enquête komt uit de lucht vallen. Mogelijk 
is het beter ergens te formuleren dat er periodiek een 
enquête kan worden gehouden, frequentie nader te bepalen, 
inhoud te bepalen door ?? In overleg met ??. 

Reactie 
Er is bewust van afgezien de enquête jaarlijks te houden. De te leveren inspanning staat 
in geen verhouding tot de informatie-opbrengst. In bijzondere situaties zou de 
frequentie wel anders kunnen zijn. 

Aangepaste tekst 
In de Landelijke Bijeenkomst zal de uitslag van de (in beginsel tweejaarlijkse) enquête 
onder de Probusclubs worden gepresenteerd en besproken. 
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6. Voorts stelt het bestuur onderwerpen aan de orde waaromtrent het bestuur nader van
gedachten wil wisselen alsmede de onderwerpen die zijn voorgesteld door een
Probusclub met steun van 5 andere clubs.

Nr. en Probusclub Opmerking 
212 PC Westelijke 
Mijnstreek 

5 andere clubs; Toe te voegen: ten minste , zoals ook in HR 
staat. 5 moet zijn vijf. 

Reactie 
Suggestie overnemen 

Aangepaste tekst 
Voorts stelt het bestuur onderwerpen aan de orde waaromtrent het bestuur nader van 
gedachten wil wisselen alsmede de onderwerpen die zijn voorgesteld door een 
Probusclub met steun van ten minste vijf andere clubs. 

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN 
Artikel 10. 

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Nr. en Probusclub Opmerking 

geen 
Aangepaste tekst 

Ongewijzigd 

Extra punt inzake financiële zaken binnen het bestuur 
Nr. en Probusclub Opmerking 

062 PC Tilburg Bij de regeling van de financiële zaken ontbreekt het 
goedkeuren van een jaarlijkse begroting/vaststelling van de 
clubbijdrage. 

Reactie 
Formeel gesproken is de voorgestelde regeling niet nodig. Feitelijk gebeurt het wel. 
Uit het oogpunt van heldere communicatie tussen het stichtingsbestuur en de clubs zou 
een dergelijke bepaling opgenomen kunnen worden. 

Aangepaste tekst 
Nieuw lid 2 onder vernummering van de overige leden. 
Uiterlijk in de maand januari van het boekjaar wordt de begroting van dat jaar 
vastgesteld. De vastgestelde begroting en de daarin opgenomen verschuldigde bijdrage 
door de Probusclubs wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht aan de Probusclubs. 

2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit
worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het
geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
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Nr. en Probusclub Opmerking 
212 PC Westelijke 
Mijnstreek 

Dit is een erg lange periode. Probusclub WM hanteert een 
periode van twee maanden! 

079 PC Scheveningen jaarstukken binnen 6 maanden ??? en dat voor een stichting 
met een omzet van minder dan € 25.000 per jaar? Dat moet 
sneller kunnen: 3 maanden maximaal.. 
wij missen iets over vaststelling van de contributie die de 
Probusclubs moeten betalen, en wat te doen als ze niet 
betalen. 

Reactie 
De praktijk is, dat de jaarstukken in de maand januari door het bestuur worden 
vastgesteld. In dit artikel is de wettelijke termijn opgenomen. 
Bij de erkenning van een club wordt afgesproken, dat de club een jaarlijkse bijdrage 
moeten betalen. De gevolgen van het niet nakomen van die verplichting moet ook daar 
geregeld worden. 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd. 

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
Nr. en Probusclub Opmerking 

028 PC Zoetermeer Er is een Kascontrolecommissie, die van haar bevindingen 
advies uitbrengt aan het bestuur. Dit impliceert dat de 
jaarstukken pas door het bestuur vastgesteld kunnen 
worden, nadat het advies van de Kascontrolecommissie is 
ontvangen. 
Dit derde lid dient aangevuld te worden met: “nadat het 
bestuur kennis heeft genomen van het door de 
Kascontrolecommissie uitgebrachte verslag, als bedoeld in lid 
4.”. 

Reactie 
Opmerking is juist en dat is ook de praktijk. 

Aangepaste tekst 
De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld, nadat het bestuur kennis heeft 
genomen van het door de Kascommissie uitgebrachte verslag, als bedoeld in lid 4. 

4. Het bestuur van de Stichting benoemt jaarlijks een Kascontrolecommissie, bestaande uit
minimaal twee leden, allen van verschillende Probusclubs.
Deze commissie controleert de financiële jaarstukken. Zij heeft toegang tot alle
relevante bescheiden en gegevens. Zij brengt over haar controle advies uit aan het
bestuur.
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Nr. en Probusclub Opmerking 
182 PC Voorburg 1 leden van de kascommissie voor 2 jaar benoemen, van wie 

elk jaar 1 lid aftredend is. (zoals ook bij de clubs zelf volgens 
het huishoudelijk reglement.) 

Reactie 
Zie volgende lid 

Aangepaste tekst 
Het bestuur van de Stichting benoemt jaarlijks een Kascontrolecommissie, bestaande uit 
minimaal twee leden, allen van verschillende Probusclubs.  
Deze commissie controleert de financiële jaarstukken. Zij heeft toegang tot alle 
relevante bescheiden en gegevens. Zij brengt over haar controle advies uit aan het 
bestuur. 

5. Niet benoembaar tot lid van de Kascontrolecommissie zijn personen, die
- bestuurslid van de stichting zijn of zijn geweest; 
- lid zijn van een Probusclub, waarvan een bestuurslid lid is. 

Nr. en Probusclub Opmerking 
151 PC Prins Alexander mogen oud- bestuursleden niet in de Kascommissie plaats 

nemen. Wij stellen voor hieraan een termijn van 3 jaar te 
verbinden vanaf het moment dat men bestuurslid af is. 

Reactie 
Beperking van de benoemingstermijn is in lijn met onze praktijk. Aan onafhankelijke 
controle dienen strenge eisen gesteld te worden. Daarom geen beperking in de tijd voor 
oudbestuursleden. 

Aangepaste tekst 
Niet benoembaar tot lid van de Kascontrolecommissie zijn personen, die 
- reeds twee boekjaren lid zijn geweest van de commissie; 
- bestuurder van de stichting zijn of zijn geweest; 
- lid zijn van een Probusclub, waarvan een bestuurder lid is. 

6. De opgestelde jaarstukken en het advies van de kascontrolecommissie worden
toegezonden aan alle Probusclubs.

Nr. en Probusclub Opmerking 
geen 

Aangepaste tekst 
De opgestelde jaarstukken en het advies van de kascontrolecommissie worden 
toegezonden aan alle Probusclubs 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Artikel 11. 
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1. Het bestuur stelt een Huishoudelijk Reglement vast voor de regeling van onderwerpen
die niet in de Statuten zijn vervat.

Nr. en Probusclub Opmerking 
geen 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd 

2. Het Huishoudelijk Reglement regelt in elk geval de wijze waarop het bestuur
- hulp en ondersteuning verleent bij het oprichten van een nieuwe Probusclub;
- toetst of de kandidaatclub voldoet aan de opzet, werkwijze en onveranderlijke

standaarddoelstelling van een Probusclub alvorens het Certificaat van Erkenning te 
verlenen. 
Nr. en Probusclub Opmerking 

187 PC Bussum 1 Daarbij zou ook moeten staan een besluit tot intrekking van 
het Certificaat van Erkenning. 

212 PC Westelijke 
Mijnstreek 

Hier blijkt dat CvE alleen voor nieuwe clubs van toepassing is. 

301 PC Kampina De tekst sluit niet aan bij die van de onderwerpen genoemd 
onder A-E van het Huishoudelijk reglement. Onbenoemd 
blijven met name : “Het bevorderen van de identiteit van 
Probusclubs”en  “De besluitvorming binnen de Stichting 
Probus Nederland’. 

Reactie 
Over een besluit tot intrekking van de erkenning is nog wel enige discussie nodig. Nu dus 
niet opnemen. Het kan altijd nog in het Huishoudelijk Reglement. 
Niet alle onderwerpen hoeven hier genoemd te worden. De tekst zegt :"..... in elke geval 
.....". 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd 

3. Het Huishoudelijk Reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
Nr. en Probusclub Opmerking 

geen 
Aangepaste tekst 

Ongewijzigd 

4. Het bestuur is bevoegd het Huishoudelijk Reglement te wijzigen, nadat zij daarover de
Probusclubs heeft gehoord.

Nr. en Probusclub Opmerking 
070 PC Den Haag- de bepaling over de wijziging van het Huishoudelijk 
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Noord-Wassenaar Reglement  gelijk maken aan  die over de wijziging van de 
Statuten (artikel 12 lid 1 en 2). 

112 PC Ex-akt eenzelfde gekwalificeerde meerderheid en quorum 
vermelden als bij een statutenwijziging; 

381 PC Silva Ducis lid 4 staat zij i.p.v. het. Idem in artikel 13 lid 4 wordt 
verwezen naar  artikel 12 lid 4 i.p.v. naar artikel 12 lid 5. 

Reactie 
Hoe het bestuur de Probusclubs hoort, is geregeld in het Huishoudelijk Reglement. Daar 
staat ook beschreven op welke wijze het bestuur de uitkomst van de raadpleging zal 
wegen. 
Voor wijziging van de statuten leggen wij de lat hoger dan voor aanpassing van het 
Huishoudelijk Reglement. 

Aangepaste tekst 
Het bestuur is bevoegd het Huishoudelijk Reglement te wijzigen, nadat het daarover de 
Probusclubs heeft gehoord. 

STATUTENWIJZIGING  
Artikel 12. 

1. Het bestuur is bevoegd tot het wijzigen van de Statuten.
Nr. en Probusclub Opmerking 

geen 
Aangepaste tekst 

Ongewijzigd 

2. Een besluit tot wijziging van de Statuten kan slechts worden genomen nadat het
voorstel daartoe aan alle Probusclubs is verzonden en deze twee maanden de
gelegenheid hebben gehad zich schriftelijk over dat voorstel uit te laten.

Nr. en Probusclub Opmerking 
070 PC Den Haag-
Noord-Wassenaar 

Aan artikel 12 lid 2 toevoegen: In het Huishoudelijk 
Reglement wordt bepaald hoe het bestuur daarbij omgaat 
met het gebleken draagvlak onder de clubs. 

Reactie 
Het is juist, dat in het Huishoudelijk Reglement daarover een bepaling is opgenomen. 
Wijziging van die bepaling zal pas geschieden, nadat de clubs geraadpleegd zijn en er 
voldoende draagvlak kan worden geconstateerd. De voorgestelde toevoeging versterkt 
dat niet. 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd. 
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3. Het besluit tot wijziging van de Statuten wordt genomen met een meerderheid van
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een bestuursvergadering waarin
tenminste twee/derde van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd is, terwijl voorts vereist is dat er in het bestuur geen vacatures zijn.

Nr. en Probusclub Opmerking 
212 PC Westelijke 
Mijnstreek 

Niet handig om een dergelijke zware telling te hanteren. Ook 
niet nodig omdat krachtens lid 2 de Probusclubs al hebben 
kunnen reageren. Ik zou dus gewone meerderheid hanteren, 
zoals bij Probusclub WM het geval is. 

Reactie 
Deze bepaling heeft wel degelijk een functie; bijvoorbeeld bij een responsepercentage 
<50%. 

Aangepaste tekst 
Het besluit tot wijziging van de Statuten wordt genomen met een meerderheid van 
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een bestuursvergadering waarin ten 
minste twee/derde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, terwijl voorts 
vereist is dat er in het bestuur geen vacatures zijn. 

4. De wijziging van de Statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand
komen.

Nr. en Probusclub Opmerking 
154 PC Rotterdam 
Hillegersberg 

met deze redactie wordt  gesuggereerd dat er vóór de 
notariële akte al wel iets van nieuwe statuten zou zijn, zij het 
nietige. Er is echter van nietigheid geen sprake: er zijn 
überhaupt geen nieuwe statuten, ondanks een rechtsgeldig 
genomen bestuursbesluit daartoe; het lid dient te luiden:  
‘Een statutenwijziging is eerst van kracht nadat deze bij 
notariële akte is geconstateerd’. 

Reactie 
Als er geen notariële akte is, zijn er ook geen nieuwe statuten. Dat heet nietigheid. 
Maar wel zijn er de oude statuten en die zijn nog niet vervallen, als er geen nieuwe zijn. 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd. 

5. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde
Statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Stichtingenregister, gehouden
door de Kamer van Koophandel, binnen het gebied waar de Stichting haar zetel heeft.

Nr. en Probusclub Opmerking 
geen 

Aangepaste tekst 
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Ongewijzigd 

ONTBINDING EN VEREFFENING 
Artikel 13. 

1. Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is
het bepaalde in artikel 12 lid 1 en lid 2 van overeenkomstige toepassing.

Nr. en Probusclub Opmerking 
028 PC Zoetermeer De verwijzingen in de tweede volzin dienen gewijzigd te 

worden in: “artikel 12 lid 2 en lid 3”. 
112 PC Ex-akt In artikel 13 lid 1 dient het bepaalde in artikel 12 leden 1, 2 

en 3 van toepassing te worden bepaald 
079 PC Scheveningen waarom wordt naast 12.1 en 12.2 niet ook vermeld art 12.3? 

Reactie 
De verwijzing moet inderdaad zijn naar 2 en 3. 

Aangepaste tekst 
Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is 
het bepaalde in artikel 12 lid 2 en lid 3 van overeenkomstige toepassing. 

2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de vereffening
van haar vermogen nodig is.

Nr. en Probusclub Opmerking 
geen 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd 

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
Nr. en Probusclub Opmerking 

geen 
Aangepaste tekst 

Ongewijzigd 

4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving
geschiedt in het register, bedoeld in artikel 12 lid 4.

Nr. en Probusclub Opmerking 
008 PC De Gouwe Verwijzing moet naar lid 5 zijn 
028 PC Zoetermeer De verwijzing in dit lid dient gewijzigd te worden in “artikel 

12 lid 5”. 
Reactie 

De verwijzing moet inderdaad zijn naar 5. 
Aangepaste tekst 
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De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving 
geschiedt in het register, bedoeld in artikel 12 lid 5. 

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze Statuten zoveel mogelijk van
kracht.

Nr. en Probusclub Opmerking 
geen 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd 

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt zoveel mogelijk besteed
overeenkomstig het doel van de Stichting.

Nr. en Probusclub Opmerking 
geen 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd 

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
Stichting gedurende zeven jaren berusten onder een door de vereffenaars aan te wijzen
persoon.

Nr. en Probusclub Opmerking 
geen 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd 

SLOTBEPALINGEN 
Artikel 14. 
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze Statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 

Nr. en Probusclub Opmerking 
geen 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd 
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Onderwerp : 
Tekstaanpassingen Concept HR van de Stichting Probus Nederland 
naar aanleiding van de raadpleging van de geregistreerde Probusclubs 

1. Algemeen
Bij de raadpleging van de Probusclubs hebben 208 clubs hun opvatting gegeven. 178
clubs hebben zich geschaard achter het bestuursvoorstel.
Van die 178 clubs hebben 43 clubs aanpassingen en verbetering voorgesteld.
Onder de 20 tegenstemmers zijn er 5, die wel suggesties hebben gedaan voor
aanpassingen. Deze opmerkingen zijn in blauw opgenomen in deze notitie.
Van 10 clubs was het antwoord op dit deel van de raadpleging "geen mening".

2. Zuiver tekstuele aanpassingen.
Diverse clubs hebben aangegeven, dat er tegen de Nederlandse spelling gezondigd is.
Die kritiekpunten zijn niet in het overzicht opgenomen, maar direct verwerk. De
wijzigingen zijn evenals de andere aanpassingen in rood weergegeven.

3. Wettelijke termen
Verder zijn er opmerkingen gemaakt over woordgebruik, dat afwijkt van de wetteksten,
die op stichtingen en verenigingen van toepassing zijn. Het meest in het oog springend is
de aanduiding van bestuursleden. Dat type aanpassingen is ook verwerkt zonder dat die
opgenomen zijn in het overzicht. (Ook nu zichtbaar met de kleur rood.)

4. De vormgeving
Van verschillende kanten is opgemerkt, dat het Huishoudelijk Reglement qua vorm sterk
afwijkt van hetgeen gebruikelijk is.
Die constatering is juist, maar doet niets af aan de bedoelingen van het document.
In het advies van de Commissie Probus 2016 is aangegeven, dat zij met hun ontwerp van
de statuten hun taak als afgerond zagen. Het bestuur heeft zich bij het maken van het
Huishoudelijk Reglement gebaseerd op de aanpak van de Commissie Meiresonne.
In een latere fase kan de vormgeving nog zeer wel aangepast worden met behoud van
de feitelijke inhoud van de teksten.

Op de volgende pagina's is het overzicht weergegeven met betrekking tot de 
tekstaanpassingen van de statuten. 
Eerst wordt de voorgestelde tekst weergegeven, dan het commentaar van clubs, vervolgens 
een voorstel voor een bestuurlijke reactie en tot slot het tekstvoorstel.

Bijlage 3 bij Extra Nieuwsbrief 2017
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Huishoudelijk Reglement Stichting Probus Nederland 
ex artikel 11 van de Statuten van Stichting Probus Nederland 
 

Nr. en Probusclub Opmerking 
028 PC Zoetermeer ten aanzien van de vormgeving van het voorgestelde 

Huishoudelijk Reglement (HHR): 
Een Reglement is doorgaans vormgegeven in een 
artikelsgewijze opsomming van de aangelegenheden, die 
nadere regeling of uitwerking behoeven. 
Dit concept HHR heeft een merkwaardige constructie. Het 
Protocol is artikelsgewijze weergegeven. Echter de overige 
onderdelen van het HHR, onderdelen B, C, D en E, ogen meer 
als een beleidsstuk dan als een Reglement. Het verdient 
aanbeveling in het Huishoudelijk Reglement een artikel op te 
nemen, waarin aangegeven wordt, dat bepaalde 
onderwerpen die in het Huishoudelijk Reglement worden 
aangeduid nader door het bestuur van de Stichting Probus 
Nederland uitgewerkt (kunnen) worden in richtlijnen. 

028 PC Zoetermeer ten aanzien van de gehele tekst van het HHR: 
In artikel 1, eerste lid van de Statuten is conform artikel 286, 
eerste lid onder a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, 
aangegeven dat de naam van de Stichting is: “Stichting 
Probus Nederland”. 
Derhalve dient overal in het Huishoudelijk Reglement, waar 
“Probus Nederland” wordt genoemd, dit te worden gewijzigd 
in: “Stichting Probus Nederland”. 

381 PC Silva Ducis In diverse artikelen telkens de volledige naam Stichting 
Probus Nederland gebruiken 

142 PC Veghel Wij kunnen ons vinden in de aangeleverde tekst voor het H.R. 
maar er ontbreken 2 punten, namelijk 
A. hoe te handelen bij disfunctioneren van het bestuur van 
Probus Nederland 
B. hoe te handelen bij niet naleven van de statuten en H.R. 
door locale Probusclubs ( zoals wel verwoord in bijlage 2 van 
de Probus Nieuwsbrief nr. 4 ( aug.2015) onder “Procedure". 

108 PC Rotterdam 
Hillegersberg 

Tenslotte zouden wij u in overweging willen geven om na te 
denken over het opstellen van een samenwerkings-
overeenkomst tussen de landelijke Probusclubs en de 
Stichting, waarin op basis van gelijkwaardigheid de volgende 
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onderdelen geregeld zouden  kunnen worden: 
- De administratieve gegevens 
- Bescherming en gebruik van de naam  Probus en het 
Logo 
- Regels voor het gebruik van de website ter 
bescherming van de privacy gevoelige gegevens 
- Regeling voor wanbetalers jegens de stichting. 
- Verplichting om bij wijziging van de huishoudelijke 
reglementen en/of statuten dit door te geven aan de 
stichting ter toetsing aan doelstelling van de Probus 

Reactie 
Over de vormgeving is in het eerste blad al aandacht besteed. Het is een goede 
suggestie de naam van de stichting overal op dezelfde wijze te gebruiken. 
Anders dan PC Veghel aangeeft kan disfunctioneren van het bestuur niet in het 
Huishoudelijk Reglement en/of Statuten. Aan welk orgaan van de stichting komt dat 
oordeel toe? 
Alleen op een Landelijke Bijeenkomst kunnen clubs dat aan de orde stellen en dat zullen 
zij in voorkomende situaties ook zeker doen. Niet aan te geven is hoe dat dan verder 
gaat. 
De suggestie van PC Rotterdam Hillegersberg zou in aangepaste vorm een plaats kunnen 
krijgen in de erkenningsvoorwaarden. In een later stadium is dat uit te werken. 

Aangepaste tekst 
In het HR de naam van de stichting uniform toepassen met de Stichting, en is daarmee 
gelijk aan de aanduiding in de statuten. 

 
A. OPRICHTING NIEUWE PROBUSCLUBS 

 

Inleiding 
Nieuwe Probusclubs worden opgericht op initiatief van (een) Probusclub(s), of - incidenteel - 
een Rotaryclub in de betreffende regio. Het initiatief kan ook uitgaan van individuele 
personen, indien in hun woonplaats of regio een Probusclub ontbreekt.  
Een nieuw te vormen club kan bestaan uit uitsluitend vrouwen, uitsluitend mannen of uit 
mannen en vrouwen. 
 

Procedure 
De oprichting van een nieuwe Probusclub verloopt volgens onderstaande regels.  
Afwijking van het onder beschreven protocol wordt niet toegestaan. Regelmatige 
berichtgeving over de stand van zaken rond de oprichting is noodzakelijk. Eventuele vragen 
kunnen worden gesteld aan c.q. ondersteuning kan worden verleend door de secretaris van 
Probus Nederland. 

Aangepaste tekst 
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De oprichting van een nieuwe Probusclub verloopt volgens onderstaande regels.  
Afwijking van het onder beschreven protocol wordt niet toegestaan. Regelmatige 
berichtgeving over de stand van zaken rond de oprichting is noodzakelijk. Eventuele 
vragen kunnen worden gesteld aan c.q. ondersteuning kan worden verleend door de 
secretaris van de Stichting Probus Nederland. Hierna verder te noemen de Stichting. 

 
 

Protocol 
1. Probus. 

De naam is een acroniem van Professional and Business.  
Nr. en Probusclub Opmerking 

079 PC Scheveningen deze definitie van Pro-bus hoort thuis in de statuten en niet 
in HR, een voorbeeld van weer eens bij elkaar leggen van de 
stukken en de inconsistenties er uit halen. 

Reactie 
Dit is geen definitie maar een uitleg. Heeft in de statuten geen functie.  

Aangepaste tekst 
Geen wijziging. 
 

2. Elke Probusclub is, met in achtneming van de doelstelling van Probus Nederland, 
autonoom. 

Nr. en Probusclub Opmerking 
diverse Autonomie van de clubs 

Reactie 
Een aantal clubs heeft specifiek aangegeven dat zij graag duidelijker geformuleerd 
wilden zien, dat clubs autonoom zijn. Dat staat uiteraard al in de statuten, maar er is 
geen bezwaar tegen, dat hier nog eens preciezer op te nemen.  

Aangepaste tekst 
Elke Probusclub is, met in achtneming van de doelstelling, zoals die is geformuleerd in 
de statuten van de Stichting Probus Nederland, autonoom. 
 

3. Standaarddoelstelling. 
"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. Bindende elementen vormen: 
onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht 
alsmede ontspanning." 

4. Leden. 
Zij moeten: 
• bij voorkeur uit de plaats of regio van vestiging komen  
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• tenminste 55 jaar oud zijn, incidentele uitzonderingen voorbehouden 
• hun actieve loopbaan hebben beëindigd of binnen afzienbare tijd beëindigen 
• een maatschappelijk verantwoordelijke functie hebben vervuld 
• de standaarddoelstelling van Probus onderschrijven. 
Daarnaast zal een Probusclub: 
• zorgen voor voldoende spreiding van de diverse beroepsachtergronden van de leden  
• geen serviceclub beogen te zijn 
• politieke, levensbeschouwelijke of ideologische elementen geen rol laten spelen bij 

het functioneren. 
• de merknaam en het logo van Probus op de juiste wijze gebruiken; 
• jaarlijks aan de Stichting de verschuldigde bijdrage voldoen; 
• bij de tweejaarlijkse enquête en op verzoek gegevens verstrekken over de 

Probusclub. 
 
Nr. en Probusclub Opmerking 

198 PC Outfit Zorgen voor voldoende spreiding van de diverse 
beroepsachtergronden van de leden vervangen door streven 
naar voldoende spreiding …. etc; dit voorkomt een eventuele 
discussie over het voldoende zijn van de spreiding. 

269 Probus Altena In de vierde dot wordt vermeldt - "een maatschappelijk 
verantwoordelijke functie"- Dat klinkt erg uit de vorige 
eeuw..! Ons advies is om deze zinsnede te vervangen door ; 
"een aspirant-lid met interessante achtergronden bereidheid 
om deze uit te dragen. 
Door in de programmacommissie plaats te nemen en na een 
jaar inkomend voorzitter te worden". 
 
Tevens wordt er op pagina 13, onder het kopje *Daarnaast 
zal een Probusclub": onder de eerste dot vermeldt zorgen 
voor voldoende spreiding"...Ons advies is om dit te 
vervangen door "streven naar diversiteit in 
beroepsachtergronden van de leden". Wederom, zoals 
eerder vermeldt , gaat het hier niet om een bestelling van 
kaas! Zorgen voor...klinkt erg dwingend! 

Reactie 
Artikel 2 lid 5 van de statuten geeft aan dat Probusleden mensen zijn, die een 
maatschappelijk verantwoordelijke functie hebben vervuld. Via het Huishoudelijk 
Reglement kan daaraan niet een andere betekenis gegeven worden. 
Het is juist, dat absolute diversiteit niet te bereiken zal zijn. Waar niet is, verliest de 
keizer zijn recht. Maar helder moet ook zijn, dat bijvoorbeeld drie blokken 10 van een 
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zelfde beroepsachtergrond ook niet de bedoeling is.  
Over de inzet van leden wordt verderop in dit document aandacht gevraagd. 

Aangepaste tekst 
Zij moeten: 
• bij voorkeur uit de plaats of regio van vestiging komen  
• ten minste 55 jaar oud zijn 
• hun actieve loopbaan hebben beëindigd of binnen afzienbare tijd beëindigen 
• een maatschappelijk verantwoordelijke functie hebben vervuld 
• de standaarddoelstelling van Probus onderschrijven. 
Daarnaast zal een Probusclub: 
• zorgen voor voldoende spreiding van de diverse beroepsachtergronden van de 

leden  
• geen serviceclub beogen te zijn 
• politieke, levensbeschouwelijke of ideologische elementen geen rol laten spelen 

bij het functioneren. 
• de merknaam en het logo van Probus op de juiste wijze gebruiken; 
• jaarlijks aan de Stichting de verschuldigde bijdrage voldoen; 
• bij de tweejaarlijkse enquête en op verzoek gegevens verstrekken over de 

Probusclub. 
 

5. Initiatief. 
Een bestaande Probusclub(s), ingeschreven bij Probus Nederland of - incidenteel- een 
Rotaryclub kan tot oprichting van een nieuwe Probusclub besluiten. Ook is oprichting 
mogelijk via een initiatief in een plaats waar geen Probusclub is gevestigd. In dat geval 
dienen de initiatiefnemers (maximaal 5) direct contact op te nemen met Probus 
Nederland om via hen contact te zoeken met (een) naburige Probusclub(s) die dan op 
kan of kunnen treden als mentorclub(s). De mentorclub dient erop toe te zien dat de 
initiatiefnemers voldoen aan het gestelde onder punt 3.  
Het is niet mogelijk een Probusclub op te richten zonder begeleiding vanaf de start 
door een mentorclub.  
Van het initiatief tot oprichting van een nieuwe Probusclub wordt direct melding 
gemaakt aan de secretaris van Probus Nederland onder vermelding van de 
mentorclub(s).  

Nr. en Probusclub Opmerking 
196  PC 
Noordoostpolder-Urk 
e.o 

In de stukken wordt gesproken over de procedure voor het 
opstarten van een nieuwe Probusclub in een regio waar nog 
geen Probusclub bestaat. Over het oprichten van een tweede 
club in een regio wordt niets gezegd. Misschien goed om hier 
nog even naar te kijken? 

350 PC Rimpelroos De vorming van nieuwe Probusclubs uit bestaande Rotary- en 
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Lionsclubs behoeft duidelijker procedure. 
Het betreft geen incidenten; in 1 jaar in Castricum 1 Rotary 
en 1 Lionsclub en het zal, denken wij, in de toekomst nog 
toenemen. 
Deze bestaande clubs zijn gefocust op iets niet meer, n.l. 
fundraising en niet voorbereid op iets nieuws wel n.l. 
lezingen, excursies, iets intellectueels.  
Meer aandacht voor hun omvormingstraject is wellicht 
zinvol. 

366 PC Breda West Moet "maximaal 5" niet "minimaal 5" zijn. 
381 PC Silva Ducis Artikel 5 het gestelde onder punt 3 moet zijn onder punt 4. 
398 PC Oosterhout IV In het reglement spreekt u van toetreding van een hele 

Rotaryclub. Waarom deze zo specifiek genoemd? 
En als zich nu eens een andere club meldt? 
Beter dat weg te laten. 

026 PC Gijsbrecht van 
Aemstel 

Verwijzing naar 3 moet naar 4 zijn. 

079 PC Scheveningen is vermelding van Rotary noodzakelijk, zou ook Lions, 
Kiwani's oid kunnen zijn. 

236 PC Coeswaerde 
 
293 PC 96 De Bilt-
Bilthoven 

Tenslotte vinden we de exclusieve bevoegdheid van 
Rotaryclubs om een nieuwe Probusclub op te richten ( zie 
Huishoudelijk Reglement onder Inleiding en onder Protocol, 
punt 5), hoewel daarvoor ongetwijfeld historische redenen 
zijn, discriminatoir en niet meer bij de tijd. De bepaling zou 
ofwel geschrapt moeten worden ofwel  de bevoegdheid tot 
oprichting aan iedere internationaal erkende Serviceclub 
moeten worden verleend. 

Reactie 
In een regio kunnen meerdere clubs zijn. Voorbeelden te over; Rotterdam heeft er 10, in 
Breda, Kennemerland en Nijmegen noteren wij er 8. Voor een tweede Probusclub in een 
gebied is geen aparte procedure nodig; de betreffende mentorclub heeft zich daarover 
al een mening gevormd. Anders kan dat liggen in een regio waar al meerdere clubs zijn. 
In die situaties vraagt het secretariaat van de Stichting ook altijd om de mening van die 
andere clubs in het verslag op te nemen. Behoeft naar de inzichten van nu geen nadere 
regulering. 
 

De vermelding van de Rotary als initiatiefnemer voor een nieuwe Probusclub is, zoals 
men al vermoedde, historisch bepaald. Rotarians zijn de initiatiefnemers van Probus en 
andere serviceclubs waren niet in beeld. In Nederland bestaat er overigens al sinds 1936 
een vereniging van Past Rotarians. En de federatie van Past Rotarians clubs bestaat sinds 
1975. Hoe de initiatiefnemers voor een Nederlandse Probusclub in 1977 tegen Past 
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Rotarian aankeken is onbekend. 
Volledigheidshalve zij nog vermeld, dat de federatie 123 clubs geregistreerd heeft, die 
totaal ongeveer2.800 hebben. 
Bij het formuleren van dit initiatierecht zal indertijd niet gedacht zijn aan het ineens 
overstappen van de gehele RC naar een Probusclub. Daarop passen wij ook de 
begeleiding door een bestaande Probusclub toe. Dat geeft ook enig vertrouwen in het 
toekomstige gedrag als Probusclub. 
De beleidsvragen over het initiatiefrecht kunnen beter beantwoord worden na een 
diepere analyse. Een HR-bepaling laat zich op een later moment eenvoudig aanpassen. 
Aankondiging in de beschouwing van de uitslag van de raadpleging is wel gewenst. 

Aangepaste tekst 
Een bestaande Probusclub(s), ingeschreven bij de Stichting, kan tot oprichting van een 
nieuwe Probusclub besluiten. Ook is oprichting mogelijk via een initiatief in een plaats 
waar geen Probusclub is gevestigd. In dat geval dienen de initiatiefnemers (maximaal 5) 
direct contact op te nemen met de Stichting om via hen contact te zoeken met (een) 
naburige Probusclub(s) die dan op kan of kunnen treden als mentorclub(s). De 
mentorclub dient erop toe te zien dat de initiatiefnemers voldoen aan het gestelde 
onder punt 4.  
Het is niet mogelijk een Probusclub op te richten zonder begeleiding vanaf de start 
door een mentorclub.  
Van het initiatief tot oprichting van een nieuwe Probusclub wordt direct melding 
gemaakt aan de secretaris van de Stichting onder vermelding van de mentorclub(s).  
 

6. Mentorcommissie. 
Deze commissie, bestaande uit drie of vier leden van de onder punt 4 genoemde 
mentorclub mentorclub(s), wordt ingesteld ter voorbereiding en begeleiding van de 
nieuwe Probusclub.  

Nr. en Probusclub Opmerking 
028 PC Zoetermeer Verwijzing naar punt 4 wijzigen in punt 5 en het eerste woord 

“mentorclub” schrappen. 
182 PC Voorburg 1 Oprichting nieuwe clubs wordt verwezen naar onder punt 4 

genoemde mentorclubs, maar die staan onder punt 5. 
Verder wordt tweemaal mentorclub mentorclub(s) vermeld. 
De eerste kan weg. 

366 PC Breda West Mentorclub hoeft slecht eenmaal te worden gebruikt 
381 PC Silva Ducis Artikel 6 onder punt 4 moet zijn onder punt 5.  Woord 

mentorclub laten vervallen. 
386 PC Lith De 
Maaskant 

Verwijder mentorclub(s) 

212 PC Westelijke Mentorclub verwijderen 
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Mijnstreek 
026 PC Gijsbrecht van 
Aemstel 

Verwijzing naar 4 moet 5 zijn. 

Reactie 
Opmerkingen zijn verwerkt. 

Aangepaste tekst 
Deze commissie, bestaande uit drie of vier leden van de onder punt 5 genoemde 
mentorclub(s), wordt ingesteld ter voorbereiding en begeleiding van de nieuwe 
Probusclub.  
 

7. Lijst potentiële leden. 
De mentorcommissie stelt een lijst op van potentiële leden. Deze lijst is vertrouwelijk. 
Kandidaat-leden dienen hiervan onkundig te blijven tot de uitnodiging.  

Nr. en Probusclub Opmerking 
366 PC Breda West Het is vreemd en zelfs onjuist, dat de mentorcommissie een 

lijst opstelt van potentiële leden zonder de inbreng of het 
medeweten van de initiatiefnemers. 
Toe te voegen : Als het initiatief is uitgegaan van enkele 
personen, wordt de lijst opgesteld door de mentorcommissie 
en de initiatiefnemers gezamenlijk. 

Reactie 
De door PC Breda West gemaakte opmerking is begrijpelijk. In de standaard situatie is 
de mentorcommissie de initiatiefnemer. Zijn anderen de initiatiefnemers, dan zal de lijst 
zeker in samenspraak met hen tot stand komen. 

Aangepaste tekst 
De mentorcommissie stelt, in voorkomende gevallen in samenspraak met andere 
initiatiefnemers, een lijst op van potentiële leden. Deze lijst is vertrouwelijk. Kandidaat-
leden dienen hiervan onkundig te blijven tot de uitnodiging. 
 

8. Sleutelfiguren. 
Vier à vijf 'sleutelfiguren' wordt gevraagd lid te worden van de club in oprichting. Zij 
nemen samen met de mentorcommissie de verdere uitbouw van de nieuwe club ter 
hand. De lijst, onder punt 6 genoemd, vullen zij aan met nieuwe namen.  

Nr. en Probusclub Opmerking 
026 PC Gijsbrecht van 
Aemstel 

Verwijzing naar 6 moet 7 zijn. 

Reactie 
Klopt. 

Aangepaste tekst 
Vier à vijf 'sleutelfiguren' wordt gevraagd lid te worden van de club in oprichting. Zij 
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nemen samen met de mentorcommissie de verdere uitbouw van de nieuwe club ter 
hand. De lijst, onder punt 7 genoemd, vullen zij aan met nieuwe namen. 
 

9. Benaderen kandidaten. 
Mentorcommissie en sleutelfiguren benaderen kandidaten.  

10. Eerste groep leden. 
Als er ongeveer tien aspirant-leden (incl. sleutelfiguren) zijn dan zullen verdere 
uitnodigingen aan mogelijk nieuwe kandidaten eerst het fiat behoeven van de 
bestaande groep. 

Nr. en Probusclub Opmerking 
028 PC Zoetermeer Hier wordt gesproken over ongeveer tien aspirant-leden. Dit 

roept de vraag op wat de ondergrens is, waarbij mogelijke 
nieuwe kandidaten uitgenodigd mogen worden. 
Voorgesteld wordt het woord ‘ongeveer” wijzigen in 
“tenminste”. 

Reactie 
Uitnodigen kan altijd. Het gaat hier om het fiatteren door de eerste groep. Suggestie in 
de tekst verwerken. 

Aangepaste tekst 
Als er ongeveer tien of meer aspirant-leden (incl. sleutelfiguren) zijn, dan zullen verdere 
uitnodigingen aan mogelijk nieuwe kandidaten eerst het fiat behoeven van de 
bestaande groep. 
 

11. Bijeenkomstregeling. 
Dag, tijd, plaats en frequentie (wekelijks, tweewekelijks of maandelijks) van de 
bijeenkomsten worden in gezamenlijk overleg vastgesteld. Probus Nederland wordt op 
de hoogte gesteld van de voortgang en het formulier "gegevens van een nieuwe club 
voor het adressenbestand" wordt aangevraagd bij Probus Nederland.  

12. Bestuur.  
Bij minimaal 15 leden wordt een (voorlopig) bestuur gekozen, dat ten minste bestaat uit 
een voorzitter, secretaris, penningmeester en een programmacommissaris.  

13. Het nieuwe bestuur, de mentorcommissie en de leden van de club stellen gezamenlijk 
een Huishoudelijk Reglement op. Een Modelreglement (zie bijlage 1 bij dit protocol) is te 
downloaden via de website van Probus Nederland. In het Huishoudelijk Reglement dient 
de standaarddoelstelling van Probus Nederland (zie punt 2) integraal te worden 
opgenomen.  

Nr. en Probusclub Opmerking 
028 PC Zoetermeer Hier wordt aangegeven dat voor een nieuwe club een 

Huishoudelijk Reglement wordt opgesteld. Een 
Modelreglement is verkrijgbaar bij Stichting Probus 
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Nederland. 
De nieuwe Probusclub zal de structuur van een vereniging 
hebben. 
Ingevolge Boek 2 van het BW (Titel 2) is een vereniging een 
rechtspersoon. Een vereniging kan een vereniging met 
beperkte rechtsbevoegdheid zijn (een informele vereniging) 
of een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Een 
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid heeft statuten 
die in een notariële akte zijn opgenomen en ingeschreven 
zijn in het Handelsregister. Een vereniging met beperkte 
rechtsbevoegdheid hoeft dat niet te hebben. Doorgaans 
worden er toch (spel)regels afgesproken en op schrift gezet. 
Deze spelregels worden óók “STATUTEN” genoemd. 
Voorgesteld wordt in de eerste zin van artikel 13 de 
woorden: “een Huishoudelijk Reglement” te wijzigen in: 
“Statuten”, in de tweede zin het woord “Modelreglement” te 
vervangen door het woord “Model-Statuten” en in de derde 
zin de woorden: “het Huishoudelijk Reglement” te wijzigen in 
de woorden: “de Statuten”. 

102 PC Noordwijk eo Onder A sub 13 en 15 van het Huishoudelijk Reglement  , 
vervang Huishoudelijk Reglement door Clubreglement 

381 PC Silva Ducis Wij stellen voor om niet te spreken over een Huishoudelijk 
Reglement, maar over een Clubreglement en een Model 
Clubreglement. Daarin liever niet werken met Romeinse 
cijfers. 

Reactie 
PC Zoetermeer heeft gelijk dat iedere Probusclub een vereniging is in de zin der wet. 
Voor volledige rechtsbevoegdheid zijn statuten in een notariële akte en inschrijving bij 
de KvK verplichte voorwaarden. 
Wordt gekozen voor een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, dan hoeft aan die 
voorwaarden niet voldaan te worden. Maar uit de voorwaarden voor erkenning vloeit 
voort, dat in het op te stellen reglement naast de standaarddoelstelling ook andere 
zaken moeten zijn opgenomen. Er is geen wettelijk voorschrift om dat statuten te 
noemen.  
De termen Huishoudelijk Reglement en Clubreglement hebben hier de zelfde betekenis. 
Het regelt voor de betreffende club, die zaken die bij die club belangrijk zijn. Er is geen 
enkel bezwaar tegen als clubs de inmiddels binnen Probus ingeburgerde aanduiding in 
hun reglement vervangen door Clubreglement. 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd. 
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14. Leiding nieuwe club i.o.
Het (voorlopig) bestuur neemt de leiding van de oprichting over van de
mentorcommissie en de sleutelfiguren.

15. Kennisgeving Probus Nederland.
Indien de Probusclub i.o. uit ten minste 15 leden bestaat, stelt het (voorlopig) bestuur
Probus Nederland schriftelijk op de hoogte van de stand van zaken en stuurt het volledig
ingevulde formulier 'gegevens van een nieuwe club voor het adressenbestand', samen
met het Huishoudelijk Reglement en de ledenlijst voorzien van geboortedatum en
vroeger beroep van de leden, naar de secretaris van Probus Nederland.

Nr. en Probusclub Opmerking 
028 PC Zoetermeer Hier dienen de woorden: “het Huishoudelijk Reglement” ook 

vervangen te worden door de woorden: “de Statuten. 
102 PC Noordwijk eo Onder A sub 13 en 15 van het Huishoudelijk Reglement  , 

vervang Huishoudelijk Reglement door Clubreglement 
PC Silva Ducis Artikel 15 Huishoudelijk Reglement vervangen door 

Clubreglement. 
Reactie 

Zie reactie bij 13. 
Aangepaste tekst 

Ongewijzigd 

16. Het bestuur van Probus Nederland beoordeelt de ingestuurde documenten en neemt
contact op met de mentorclub(s) om te informeren naar het verloop van de begeleiding.

17. Bij een positieve beoordeling door het bestuur van Probus Nederland kan in overleg met
de mentorclub(s) en de secretaris van Probus Nederland een datum voor de installatie
worden vastgesteld.

18. Certificaat.
Hierna maakt Probus Nederland het Certificaat van Erkenning op en zet de nieuwe club
op haar leden- en verzendlijst. De datum van de installatie en de naam van de
mentorclub(s) worden vermeld op het Certificaat.
De insignes kunnen worden besteld bij de Probus Winkel: winkel@probus-nederland.org

Nr. en Probusclub Opmerking 
028 PC Zoetermeer Vraag: wordt het e-mailadres van de Probuswinkel nog 

aangepast aan de nieuwe website (.nl in plaats van .org)? 
212 PC Westelijke 
Mijnstreek 

Moet zijn Probuswinkel 

Reactie 
Suggesties overnemen 

Aangepaste tekst 
Hierna maakt de Stichting het Certificaat van Erkenning op en zet de nieuwe club op 
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haar leden- en verzendlijst. De datum van de installatie en de naam van de 
mentorclub(s) worden vermeld op het Certificaat.  
De insignes kunnen worden besteld bij de Probuswinkel: winkel@probus-nederland.nl 
 

19. Installatie. 
Op de installatiebijeenkomst wordt het Certificaat aan de nieuwe Probusclub uitgereikt 
door een vertegenwoordiger van de mentorclub(s). Ook een bestuurslid van Probus 
Nederland wordt voor deze bijeenkomst uitgenodigd en overhandigt de nieuwe 
Probusclub een voorzittershamer.  

20. De nieuw geïnstalleerde Probusclub mag - voor het opzetten van een eigen clubwebsite 
- gebruikmaken van een door Probus Nederland ter beschikking gestelde 
standaardwebsite. Informatie daarover is te verkrijgen bij het bestuurslid ICT-zaken: 
ict@probus-nederland.org  

Nr. en Probusclub Opmerking 
182 PC Voorburg 1 Onder punt 20 moet het nieuwe mailadres worden vermeld. 

Reactie 
 

Aangepaste tekst 
De nieuw geïnstalleerde Probusclub mag - voor het opzetten van een eigen clubwebsite 
- gebruikmaken van een door de Stichting ter beschikking gestelde standaardwebsite. 
Informatie daarover is te verkrijgen bij het bestuurslid ICT-zaken: ict@probus-
nederland.nl 
 

21. Een nieuwe club kan na 3 jaar zelf optreden als mentorclub voor een nieuw op te richten 
Probusclub.  

Nr. en Probusclub Opmerking 
028 PC Zoetermeer Deze redactie laat in het midden vanaf welk moment de 

termijn van drie jaar moet worden berekend. Voorgesteld 
wordt te kiezen voor drie jaar na de datum van installatie. 
Derhalve de woorden: “na 3 jaar” wijzigen in: “3 jaar na de 
datum van installatie”. 

Reactie 
Er was tot op heden geen misverstand, maar de opmerking is juist 

Aangepaste tekst 
Een nieuwe club kan eerst na 3 jaar na haar installatie zelf optreden als mentorclub voor 
een nieuw op te richten Probusclub. 
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22.  
Bij onderdeel B zijn de lichte aanpassingen rechtstreeks in de tekst 
aangebracht. 
 

B. HET BEVORDEREN VAN DE IDENTITEIT VAN PROBUSCLUBS. 
 

Inleiding 
Een Probusclub is een lokale, autonome club van dames en / of heren die ten minste 55 jaar 
oud zijn en die is erkend en ingeschreven bij de Stichting Probus Nederland (hierna 
kortheidshalve aan te duiden als de Stichting) en waarvan de leden de standaarddoelstelling 
onderschrijven zoals deze in de Statuten van de Stichting is weergegeven. 
Met deze tekst is de autonomie van een Probusclub vastgelegd. De enige beperking is, dat 
een club niet kan afwijken van de strekking van de standaarddoelstelling. 
 

Elke club geeft de eigen identiteit vorm en inhoud op basis van de standaarddoelstelling van 
artikel 2, lid 5 van de statuten, die als volgt is geformuleerd: 
“De door de Stichting 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”.  
 

Evaluatieproces 
In de Statuten van de Stichting is vastgelegd dat het bevorderen  van de gezamenlijke 
identiteit van de Probusclubs, die zijn ingeschreven bij de Stichting, in Nederland een 
verantwoordelijkheid is van het bestuur van de Stichting. Dat kan evenwel niet zonder de 
betrokkenheid van de individuele Probusclubs in Nederland. Samen hebben zij er immers 
belang bij, dat het instituut Probus in Nederland functioneert volgens de gezamenlijk 
onderschreven doelstelling.  
Clubs doen er goed aan zelf regelmatig het eigen functioneren te evalueren. Ook de 
tweejaarlijkse enquête kan daarbij een rol spelen, door de eigen uitkomsten met die van 
andere clubs te vergelijken. 
 

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 de Stichting wenden voor nader advies. Die advisering kan komen uit de kring van de 
Stichting zelf, maar ook vanuit een (meer ervaren) club in de directe omgeving.  
Daarnaast kan de Stichting zelf initiatieven ontplooien. conform onderstaande procedure: 
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1. Om een goede algemene evaluatie te kunnen uitvoeren, zal de Stichting elke twee jaar 
een enquête houden onder de clubs. De clubs worden geacht deze enquête naar 
waarheid in te vullen.  
De informatie uit de enquête is essentieel om de hiervoor bedoelde evaluatie uit te 
kunnen voeren. Daarom zal de Stichting Probus Nederland de clubs optimaal motiveren 
de enquête ook daadwerkelijk in te zenden.  

2. Als de ontvangen antwoorden daartoe aanleiding geven, kan het bestuur de betreffende 
club informeren over waargenomen bijzonderheden. Dit zal vergezeld gaan van een 
verzoek de resultaten te bespreken. 
Dit geldt ook in de situatie dat een Probusclub, ondanks herhaald rappel, nalaat de 
enquête ingevuld in te zenden.  

3. Uitkomst van het gesprek kan zijn, dat de club om ondersteuning vraagt, als bedoeld in 
het begin van deze paragraaf.  

4. De resultaten van de volgende enquête na twee jaar zullen aangeven of de geboden 
ondersteuning effect heeft gehad of niet. In beide gevallen is het goed de resultaten 
gezamenlijk te bespreken en na te gaan of verdere ondersteuning nodig of zinvol is. 

Nr. en Probusclub Opmerking 
034 PC Eindhoven In onderdeel B onder par. 2 Huish. Reglement (pag. 16 van de 

brief) lijkt toch een begin van een ‘onderzoek’ en ‘ingrijpen’ 
bij een club mogelijk te worden gemaakt. De formulering is 
echter voorzichtig en daarom zou kunnen worden volstaan 
met een aanbeveling aan de Stichting om de autonomie van 
de clubs steeds te eerbiedigen en zeer grote 
terughoudendheid te betrachten bij enig toekomstig gebruik 
van die procedure. De Stichting is immers geen centrale 
‘moeder’ met daarbij passende bevoegdheden. De clubs 
blijven autonoom. 

Reactie 
De hier beschreven situatie gaat over ondersteuning. De vraag of een club dat wil, ligt 
geheel binnen de autonomie van de club. En als de Stichting meent waar te nemen, dat 
hulp wellicht gewenst is, zal dat niet opgelegd worden aan de club. Maar hulp 
aanbieden is geen schending van de autonomie maar een vriendschapsgebaar. 

Aangepaste tekst 
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 de Stichting wenden voor nader advies. Die advisering kan komen 
uit de kring van de Stichting zelf, maar ook vanuit een (meer ervaren) club in de directe 
omgeving.  
Daarnaast kan de Stichting zelf initiatief ontplooien. Dit initiatief kan geïnspireerd 
worden door allerlei signalen, waaronder de resultaten van de tweejaarlijkse enquête.  



 
STICHTING PROBUS NEDERLAND 

 
 

 

16 
 

Het initiatief bestaat uit een verzoek om een gesprek, waarbij uiteraard ook aangegeven 
wordt waarom het verzoek gedaan wordt.  
Als door de club wordt vastgesteld, dat ondersteuning gewenst is, zal in gezamenlijkheid 
naar de feitelijke invulling daarvan gekeken worden. Eventueel zal in een latere fase het 
resultaat besproken worden aan de hand van een wederzijdse evaluatie. 
conform onderstaande procedure: 
1. Om een goede algemene evaluatie te kunnen uitvoeren, zal de Stichting elke 
twee jaar een enquête houden onder de clubs. De clubs worden geacht deze enquête 
naar waarheid in te vullen.  
De informatie uit de enquête is essentieel om de hiervoor bedoelde evaluatie uit te 
kunnen voeren. Daarom zal de Stichting Probus Nederland de clubs optimaal motiveren 
de enquête ook daadwerkelijk in te zenden.  
2. Als de ontvangen antwoorden daartoe aanleiding geven, kan het bestuur de 
betreffende club informeren over waargenomen bijzonderheden. Dit zal vergezeld gaan 
van een verzoek de resultaten te bespreken. 
Dit geldt ook in de situatie dat een Probusclub, ondanks herhaald rappel, nalaat de 
enquête ingevuld in te zenden.  
3. Uitkomst van het gesprek kan zijn, dat de club om ondersteuning vraagt, als 
bedoeld in het begin van deze paragraaf.  
4. De resultaten van de volgende enquête na twee jaar zullen aangeven of de 
geboden ondersteuning effect heeft gehad of niet. In beide gevallen is het goed de 
resultaten gezamenlijk te bespreken en na te gaan of verdere ondersteuning nodig of 
zinvol is. 

 
 

C. BESLUITVORMING BINNEN DE STICHTING PROBUS NEDERLAND 
 

De wijze van besluitvorming binnen het bestuur is in de Statuten geregeld in de artikelen 7, 
12 lid 3 en 13 lid1. 
In de artikelen 11 lid 4, 12 lid 2 en 13 lid 1 van de statuten is aangegeven, dat de Probusclubs 
gehoord dienen te worden over wijziging van het Huishoudelijk Reglement en de Statuten, 
alsook bij een besluit over opheffing van de stichting. 
De raadpleging van de clubs doet er toe. De kernbegrippen daarbij zijn betrokkenheid en 
draagvlak.  
De raadpleging is niet een formeel stemrecht (een stichting is nu eenmaal geen vereniging), 
maar wel een instrument om het draagvlak onder de Probusclubs te meten. 
 

Het bestuur van de Stichting zal de volgende procedure volgen bij belangrijke wijzigingen. 
Het voorgenomen besluit wordt vooraf aangekondigd door een beleidsnotitie. De clubs 
krijgen de gelegenheid daarop te reageren met commentaren en voorstellen. Het bestuur 
ziet erop toe, dat de reactietijd voldoende ruim is; hij is echter niet onbeperkt. 
Als de reacties daartoe aanleiding geven, zal er een tweede consultatieronde volgen. 
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Op basis van de binnengekomen reacties besluit het bestuur of er wel of niet een definitief 
voorstel komt. Is dat wel het geval, dan krijgen de clubs de gelegenheid zich daar voor of 
tegen uit te spreken. Het zal uiteraard ook mogelijk zijn aan te geven, dat men noch voor 
noch tegen is. Het bestuur zal zich inspannen een zo groot mogelijk response te krijgen. 
 

Bij responsepercentages van 50% of meer zal de verhouding voor/tegen de belangrijkste 
weegfactor zijn. Maar ook de geleverde commentaren zullen daarbij een rol spelen. Ter 
illustratie het volgende. Ook al zijn er meer clubs voor een voorstel dan er tegen zijn, dan 
nog kunnen de gemaakte opmerkingen onder de voorstemmers leiden tot het oordeel dat er 
onvoldoende draagvlak is. 
Bij wijziging van de Statuten zal de lat hoger dienen te liggen. Dat geldt ook voor ontbinding 
van de Stichting. In die situaties zal een draagvlak van 60% van de respondenten nodig zijn. 
 

Bij responsepercentages beneden de 50% ligt de besluitvorming geheel bij het bestuur. 
 

Na ieder besluitvormingsproces op basis van de hierboven beschreven procedure zal de gang 
van zaken geëvalueerd worden. Het bestuur zal daar ook verslag van doen. 

Opmerking 
De 17 clubs die tegengestemd hebben bij zowel de Statuten als het Huishoudelijk 
Reglement, hebben dat in hoofdzaak gedaan vanwege dit onderdeel. Zij grepen terug op 
het voorstel van de Commissie Probus 2016. De uitslag van de raadpleging geeft aan, 
dat deze tekst breed gedragen wordt. 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd 

 
 

PROCEDURE BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN 
 

In artikel 3 van de Statuten wordt aangegeven, dat het vermogen van de Stichting onder 
andere wordt gevormd door erfstellingen. 
De Stichting mag erfstellingen alleen beneficiair aanvaarden. Met deze restrictie wordt 
voorkomen, dat de Stichting een schuld erft. 

Nr. en Probusclub Opmerking 
026 PC Gijsbrecht van 
Aemstel 

De beneficiaire aanvaarding van erfstellingen dient niet in te 
worden opgenomen in het Huishoudelijk reglement maar in 
artikel 3 van de statuten 

Reactie 
Goede opmerking. Overnemen 

Aangepaste tekst 
Geschrapt; tekst is ondergebracht in artikel 3 van de Statuten. 
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D. BIJZONDERE AANDACHTSGEBIEDEN BINNEN HET BESTUUR 
Nr. en Probusclub Opmerking 

187 PC Bussum 1 De paragraaf E over aandachtsgebieden binnen het bestuur is 
geen onderwerp voor een HR. 

Reactie 
In de Statuten is naast de taakomschrijving van voorzitter, secretaris en penningmeester 
aangegeven, dat er een bestuurder zal zijn, die speciaal belast is met het onderwerp 
Communicatie. De functie-inhoud is daar niet verder uitgewerkt.  
Omdat binnen de Stichting ook een bestuurder is, die speciaal belast is met ICT-zaken, is 
ook deze bestuurder met name genoemd.  
Juist het Huishoudelijk Reglement is de plaats om verdere uitwerkingen te geven. 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd 

 
In artikel 4 van de Statuten wordt de bestuurssamenstelling weergegeven. Naast de functies 
van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn de overige functies niet benoemd. Diverse 
niet nader toebedeelde taken zullen over alle bestuurders worden verdeeld. In het bijzonder 
kunnen hierbij (niet limitatief) genoemd worden: 

- representatie bij installatie, lustrum of andere bijeenkomst van een Probusclub; 
- het organiseren en begeleiden van een tweejaarlijkse enquête (de juistheid en 

volledigheid van de gegevens omtrent de clubs dienen goed gewaarborgd te zijn);  
- het bijhouden van documentatie ten behoeve van de Probusclubs. 

 

Er zijn twee aandachtsgebieden, die vastlegging behoeven naast de reeds genoemde. 
1. Bestuurder voor ICT-aangelegenheden 

Deze bestuurder houdt zich in het bijzonder bezig met de ontwikkeling en het 
onderhouden van de website en het behulpzaam zijn van de Probusclubs (o.a. 
voorlichting en scholing) met hun clubwebsites. Daarnaast onderhoudt hij de 
contacten met het bedrijf, waaraan de hosting van de Probuswebsite is opgedragen. 
Ten behoeve van de ondersteuning van clubs zal de bestuurder een kring van 
deskundigen uit de Probusclubs rond zich verzamelen, voor de praktische uitvoering 
van de ondersteuning van de clubs. 

2. Bestuurder belast met Communicatie 
Deze functionaris zal toezien op de adequate benutting van de ter beschikking staande 
middelen, zoals de website, e-mailverkeer, de elektronische nieuwsbrief, facebook en 
dergelijke. Langs deze wegen kan alle informatie die de Probusclubs aangaat te 
bestemder plaatse te komen, maar ook informatie waarvan een verdere verspreiding 
nuttig is. 
Hij / zij is tevens redactielid van de Probus Nederland Nieuwsbrief. 
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Voor vragen van Probusclubs is het secretariaat de eerst aangewezen bron. Dat weten 
de clubs doorgaans goed te vinden. 

Nr. en Probusclub Opmerking 
028 PC Zoetermeer De laatste zin bij het tweede lid van onderdeel E. hoort niet 

in het Huishoudelijk Reglement thuis. Derhalve deze zin 
schrappen. 

Reactie 
Opmerking is juist. 

Aangepaste tekst 
Voor vragen van Probusclubs is het secretariaat de eerst aangewezen bron. Dat weten 
de clubs doorgaans goed te vinden. 

Bijlage bij Protocol Oprichting Nieuwe Probusclub 
Nr. en Probusclub Opmerking 

062 PC Tilburg Een Modelreglement voor een Probusclub is zinvol, maar 
nooit verplichtend, behoudens v.w.b. doelstelling en 
jaarlijkse bijdrage. 

068 PC Zeist '83 Wij hebben kennis genomen van het in het Huishoudelijk 
Reglement Stichting Probus opgenomen "clubreglement". 
Wij hebben reeds eigen huishoudelijk reglement en laten dat 
prevaleren boven het voorgestelde "model clubreglement". 

274 PC Lochem Wat betreft het model huishoudelijk reglement voor 
Probusclubs zijn wij van mening dat we als autonome club 
daarvan kunnen afwijken. 

275 PC Kennemerland VI Wij zien dit model reglement als een onverbindende 
leidraad, waarvan men kan afwijken of zelfs van kan afzien. 
Wellicht zou in de tekst duidelijk gemaakt moeten worden 
dat de clubs vrij zijn dit model te accepteren of aan te 
passen. 

212 PC Westelijke 
Mijnstreek 

Clubs moeten wel de bevoegdheid houden om eigen statuten 
aan te passen aan club omstandigheden. Dat staat niet 
beschreven. 

079 PC Scheveningen Hoe dwingend is dit model? 
Reactie 

Het modelreglement is niet een standaardreglement, dat alle clubs moeten toepassen. 
Het is een handreiking aan clubs, die niet alles zelf willen bedenken wat er zo al in hun 
reglement zou kunnen / moeten staan. Van dit modelreglement zijn de bepalingen, die 
voorvloeien uit de erkenningsvereisten (zoals o.a. in II beschreven) wel verplicht.  

Aangepaste tekst 
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MODEL CLUBREGLEMENT 
Probusclub 'Voorbeeld' 

I. Naam / vestiging  
De vereniging draagt de naam Probusclub Voorbeeld  
Zij is gevestigd te Voorbeeld  
Probusclub Voorbeeld is een vereniging voor vrouwen (en (/of) mannen). 

Nr. en Probusclub Opmerking 
025 PC Nijmegen het woord "vereniging" vervangen moet worden door "club". 

Reactie 
Vereniging is de wettelijke term. De vereniging mag zich vervolgens best "club" noemen. 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd 

II. Doel
Wettelijke bepalingen 
De Probusclub Voorbeeld heeft tot doel:  
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. Bindende elementen vormen: onderlinge 
hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht alsmede 
ontspanning.  
Met deze doelstelling onderschrijft zij mede de doelstelling van de coördinerende Stichting 
Probus Nederland.  

Leden moeten: 
• bij voorkeur uit de plaats of regio van vestiging komen,
• tenminste 55 jaar oud zijn, incidentele uitzonderingen voorbehouden,
• hun actieve loopbaan hebben beëindigd of binnen afzienbare tijd beëindigen,
• een maatschappelijk verantwoordelijke functie hebben vervuld,
• de standaarddoelstelling van Probus onderschrijven.

Aangepaste tekst 
Leden moeten: 

• de standaarddoelstelling van Probus onderschrijven;
• bij voorkeur uit de plaats of regio van vestiging komen;
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• tenminste 55 jaar oud zijn; incidentele uitzonderingen voorbehouden,
• hun actieve loopbaan hebben beëindigd of binnen afzienbare tijd beëindigen;
• een maatschappelijk verantwoordelijke functie hebben vervuld.

Daarnaast moet de Probusclub: 
• zorgen voor voldoende spreiding van de diverse beroepsachtergronden van de leden,
• geen serviceclub beogen te zijn,
• politieke, levensbeschouwelijke of ideologische elementen geen rol laten spelen bij het

functioneren.
Nr. en Probusclub Opmerking 

198 PC Outfit Zorgen voor voldoende spreiding van de diverse 
beroepsachtergronden van de leden vervangen door streven 
naar voldoende spreiding …. etc; dit voorkomt een eventuele 
discussie over het voldoende zijn van de spreiding. 

Reactie 
Dat is geen slechte discussie. Na de toelichting van PC Outfit lijkt streven te zwak. 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd 

De vereniging is ingeschreven bij de Stichting Probus Nederland. De daaruit voortvloeiende 
verplichtingen zijn onder andere gegevensverstrekking en betaling van een jaarlijkse bijdrage 
aan de Stichting.  

III. Oprichtingsdatum/clubjaar
De vereniging is opgericht op (de installatiedatum). Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
Het clubjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.  

IV. Geldmiddelen
De geldmiddelen bestaan uit contributies en inkomsten uit anderen hoofde. De 
penningmeester bepaalt de wijze van contributiebetaling.  
Het bestuur kan incidenteel na overleg met de leden een voor alle leden gelijke extra 
bijdrage vaststellen binnen het kader van de doelstelling.  

V. Leden 
1. Uitsluitend op uitnodiging kunnen vrouwen (en / of mannen) vanaf ongeveer 55 jaar lid

van de club worden. De club streeft naar het bijeenbrengen van een zo gevarieerd
mogelijk gezelschap van post- of nagenoeg post-actieven uit de regio Voorbeeld en
omstreken.

2. Het beoogde aantal leden bedraagt minimaal NN, waarbij naar regelmatige aanvulling
en verjonging van het ledenbestand wordt gestreefd.
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Nr. en Probusclub Opmerking 
026 PC Gijsbrecht van 
Aemstel 

In het model Clubreglement stellen wij voor de volgende 
bepaling op te nemen : 
"Van ieder lid wordt verwacht, dat hij/zij bereid is een 
bijdrage te leveren aan het functioneren van de club." 
Dat kan in de vorm van lezingen, of functies in bestuur of 
commissies. Slechts passief lidmaatschap is onvoldoende. 

Reactie 
Sympathieke opmerking, maar toch iets te ongenuanceerd. De levensfase zal hierbij ook 
een aspect zijn. Lijkt geschikter voor de discussie binnen een club. Wel zal bij toetreding 
dit onderwerp van gesprek dienen te zijn. 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd. 

3. Het lidmaatschap van de club eindigt door overlijden, schriftelijk bedanken of royement
door de ledenvergadering.

Nr. en Probusclub Opmerking 
026 PC Gijsbrecht van 
Aemstel 

In het model Clubreglement is gekozen royement van leden 
slechts mogelijk te maken middels besluit van de 
ledenvergadering. Ervan uitgaande dat royement slechts aan 
de orde is bij zwaarwegende redenen achten wij het 
prudenter om het bestuur dat besluit te laten nemen, juist in 
belang van het betreffende lid om verdere beschadiging van 
hem of haar te voorkomen. 

Reactie 
Goede opmerking. Standaard is het een bestuursactie, waartegen beroep mogelijk is bij 
de ALV. Doorgaans zal het zover niet komen en trekt het betreffende lid zijn/haar eigen 
conclusie. 
Heeft ook gevolgen voor 4 en 5. 

Aangepaste tekst 
Het lidmaatschap van de club eindigt door overlijden, schriftelijk bedanken of royement 
door het bestuur op grond van ernstige bezwaren. 

4. Een besluit tot royement kan uitsluitend worden genomen op voorstel van het bestuur
op grond van ernstige bezwaren. Ten minste 5 leden van de club kunnen schriftelijk bij
het bestuur een voordracht tot royement indienen. Voor het besluit tot royement moet
ten minste veertien dagen tevoren een algemene ledenvergadering bijeen worden
geroepen. Een besluit tot royement kan slechts worden genomen als ten minste drie
vierde van het aantal leden aanwezig is en met een meerderheid van drie vierde van de
schriftelijk uitgebrachte stemmen.
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Nr. en Probusclub Opmerking 
079 PC Scheveningen Royement. wij missen een dergelijk artikel t.a.v. de 

Probusclubs in de Statuten van de Stichting Probus NL. 
Reactie 

Hoeft ook niet in de Statuten. Royement kan aan de orde komen bij het niet nakomen 
van de verplichtingen. Maar daaraan is een heel overlegtraject aan vooraf gegaan, 
waarbij het bestuur vooralsnog vertrouwt op de redelijkheid tussen partijen 

Aangepaste tekst 
Tegen een bestuursbesluit tot royement is beroep mogelijk bij de Algemene 
Ledenvergadering. Tot het moment van de Algemene Ledenvergadering is het lid 
geschorst. 
Voor de behandeling van het beroep moet ten minste veertien dagen tevoren een 
algemene ledenvergadering bijeen worden geroepen, waarvoor ook het geschorste lid 
wordt uitgenodigd.. 
Hij/zij wordt in de gelegenheid gesteld een schriftelijk een reactie in te dienen, die in de 
bovengenoemde vergadering ter kennis van de aanwezige leden wordt gebracht.  
Een besluit tot royement wordt gehandhaafd als ten minste drie vierde van het aantal 
leden aanwezig (het geschorste lid niet meegerekend) is en met een meerderheid van 
drie vierde van de schriftelijk uitgebrachte stemmen. 
Het geschorste lid heeft geen stemrecht in deze vergadering. 
 

5. Het voor royement voorgedragen lid wordt door het bestuur tijdig daarvan op de 
hoogte gebracht en in de gelegenheid gesteld schriftelijk een reactie in te dienen, die in 
de bovengenoemde vergadering ter kennis van de aanwezigen wordt gebracht. Zij/hij 
kan de vergadering wel of niet bijwonen.  

Aangepaste tekst 
Tekst is ondergebracht in 4. Hier schrappen 
 

6. Het besluit van de algemene ledenvergadering wordt betrokkene schriftelijk 
meegedeeld. Tegen het besluit is geen beroep mogelijk.  
 

Nr. en Probusclub Opmerking 
025 PC Nijmegen behalve schriftelijk ook een digitale mogelijkheid moet 

kunnen bestaan. 
Reactie 

Toevoeging is juist. 
Aangepaste tekst 

Het besluit van de algemene ledenvergadering wordt betrokkene schriftelijk (daaronder 
mede begrepen digitaal) meegedeeld. Tegen het besluit is geen beroep mogelijk 
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Nr. en Probusclub Opmerking 
151 PC Prins Alexander In het Modelreglement, bijlage bij Protocol oprichting 

Nieuwe Probusclub, zouden wij onder hoofdstuk VI of V 
toevoegen: de leden vergadering kan een erelidmaatschap 
toekennen aan een van de leden bij buitengewone 
verdiensten. 

Reactie 
Een club kan daartoe altijd besluiten. Via de Probuswinkel is echter geen 
onderscheidingsmateriaal te verkrijgen. De club is aangewezen op eigen middelen 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd. 

VI. Ledenwerving
1. Van de leden wordt verwacht dat zij nieuwe leden aan het bestuur voordragen, waarbij

verjonging van het ledenbestand uitgangspunt is. Een voordracht geschiedt schriftelijk
en gaat vergezeld van relevante informatie. De voorgedragene zal van de voordracht
niet op de hoogte zijn.

Nr. en Probusclub Opmerking 
198 PC Outfit  ….waarbij verjonging van het leden bestand uitgangspunt is; 

mijn voorkeur zou uitgaan naar een minder restrictieve 
bepaling, bijv.  …..waarbij gestreefd wordt naar verjonging 
van het leden bestand 

025 PC Nijmegen behalve schriftelijk ook een digitale mogelijkheid moet 
kunnen bestaan. 

Reactie 
Uitgangspunt laat ruimte voor een andere uitkomst. 

Aangepaste tekst 
Van de leden wordt verwacht dat zij nieuwe leden aan het bestuur voordragen, waarbij 
verjonging van het ledenbestand uitgangspunt is. Een voordracht geschiedt schriftelijk 
(daaronder mede begrepen digitaal) en gaat vergezeld van relevante informatie. De 
voorgedragene zal van de voordracht niet op de hoogte zijn. 

2. Indien het bestuur een voordracht in principe passend acht zal die tijdens de volgende
bijeenkomst door het bestuur aan de leden worden vermeld. Indien een lid bezwaren
heeft, kan dit vóór de tweede bijeenkomst, volgend op die waarin het voorstel is
gedaan, aan het bestuur kenbaar gemaakt worden. Het voorstel wordt ingetrokken
indien één of meer leden bezwaren tegen het voorstel inbrengen. De aard van de
bezwaren en de naam van de indiener(s) hoeven door de voorzitter niet te worden
vermeld.
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3. Zijn er geen bezwaren dan zal het bestuur in de volgende bijeenkomst meedelen dat het 
kandidaat-lid wordt uitgenodigd.  

4. Het kandidaat-lid zal gedurende maximaal drie bijeenkomsten als gast in de gelegenheid 
worden gesteld zich een beeld te vormen van de club. Gedurende deze periode wordt 
zij/hij begeleid door een contactpersoon. Neemt de kandidaat het besluit toe te treden 
dan wordt deze in de eerstvolgende reguliere bijeenkomst als lid geïnstalleerd. De 
kosten van de lunch tijdens deze periode worden door de club gedragen.  

 
Indien de kandidaat niet als lid wenst toe te treden doet het bestuur hiervan mededeling in 
de eerstvolgende bijeenkomst.  

Nr. en Probusclub Opmerking 
079 PC Scheveningen U gaat wel erg in detail om te willen regelen wie de lunch 

betaalt. En als het eens een diner of speeltuin-bezoek is? En 
als het de gewoonte is dat de introductor dat betaalt? 

Reactie 
Of dit geregeld wordt, bepaalt de club zelf. 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd. 

 
VII. Bijeenkomsten  

1. Bijeenkomsten vinden om de veertien dagen (drie weken / maand) plaats. De 
Probusclub Voorbeeld kent reguliere en bijzondere bijeenkomsten en een algemene 
ledenvergadering. Bijeenkomsten kunnen ook bestaan uit excursies.  

Nr. en Probusclub Opmerking 
023 PC Roosendaal Model-reglement niet overeenkomstig de statuten. Wekelijks 

kan ook. 
Reactie 

Opmerking is juist. Staat ook in "Protocol oprichting nieuwe Probusclub". 
Aangepaste tekst 

Bijeenkomsten vinden om de veertien dagen (week / drie weken / maand) plaats. De 
Probusclub Voorbeeld kent reguliere en bijzondere bijeenkomsten en een algemene 
ledenvergadering. Bijeenkomsten kunnen ook bestaan uit excursies. 
 

2. Reguliere bijeenkomsten hebben een besloten karakter en zijn alleen toegankelijk voor 
leden, kandidaat-leden en in voorkomende gevallen een speciale gast of spreker. Deze 
bijeenkomst omvat, naast een lunch, een bijdrage in de vorm van een voordracht. 
Indien noodzakelijk wordt een gedeelte van de bijeenkomst besteed aan huishoudelijke 
zaken.  

3. Bij bijzondere bijeenkomsten kunnen ook de partners van de leden en de partners van 
overleden leden uitgenodigd worden.  
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4. De leden worden geacht zoveel mogelijk bijeenkomsten bij te wonen. Bij verhindering
moet uiterlijk drie dagen vóór de bijeenkomst de secretaris worden verwittigd. Niet
nakomen van deze verplichting heeft ten gevolge dat het desbetreffende lid de
gemaakte lunchkosten moet vergoeden aan de penningmeester.

VIII Algemene ledenvergadering 
1. Ten minste een maal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. De

convocatie zal minimaal veertien dagen vooraf verzonden worden. Ten minste zeven
dagen voor deze bijeenkomst ontvangen de leden:
• de agenda
• een verslag van de laatst gehouden ledenvergadering
• een financieel verslag over het afgelopen jaar
• een begroting voor het komende jaar

2. In de algemene ledenvergadering worden besluiten genomen bij volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

3. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen, indien gewenst, schriftelijk.
Nr. en Probusclub Opmerking 

PC Silva Ducis Onder VIII.1. opnemen: een algemeen verslag over het 
afgelopen jaar. 

Reactie 
De opmerking is zinvol; de meeste clubs zullen dat ook doen. 

Aangepaste tekst 
Ten minste eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. De 
convocatie zal minimaal veertien dagen vooraf verzonden worden. Ten minste 
zeven dagen voor deze bijeenkomst ontvangen de leden:  
• de agenda
• een verslag van het bestuur over het afgelopen jaar
• een verslag van de laatst gehouden ledenvergadering
• een financieel verslag over het afgelopen jaar
• een begroting voor het komende jaar

IX Bestuur 
1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, inkomend voorzitter, die de functie heeft van

vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een programma- 
activiteitencommissaris, die door en uit de algemene ledenvergadering worden
gekozen. De voorzitter en de inkomend voorzitter worden in functie gekozen, de
overige bestuursleden verdelen onderling de taken.
De zittingsperiode van de bestuursleden is 2 jaar Zij zijn aansluitend eenmaal
herkiesbaar voor eenzelfde periode. De voorzitter is niet herkiesbaar, deze wordt
automatisch opgevolgd door de inkomend voorzitter.
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Nr. en Probusclub Opmerking 
182 PC Voorburg 1 Dit is veel te detaillistisch. Met name waar het gaat om de 

bestuurssamenstelling. Een inkomend voorzitter is duidelijk 
afkomstig uit het Rotary-model en bij Probus volstrekt 
ongebruikelijk. Bezwaar is dat men vaak moeite heeft 
voldoende bestuursleden te vinden. Als men niet 
tegelijkertijd allemaal aftreedt is er voldoende continuiteit. 
Een bestuursperiode van 2 jaar is daarom ook discutabel. 
Waarom niet 1 of 3 jaar? 

212 PC Westelijke 
Mijnstreek 

Waarom zou een voorzitter niet herkiesbaar mogen zijn, raar 

079 PC Scheveningen Hier definieert U diverse bestuurfuncties, veel meer dan in 
de Statuten bij het bestuur van de Stichting waar zoals 
gezegd de webmaster ontbreekt. 

Reactie 
Ook hier geldt, dat het model een voorzet is. De clubs vullen het zelf in. 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd 

 
2. De voorzitter geeft algemene leiding, stimuleert de activiteiten van de club en 

bevordert de vriendschap tussen de leden. Hij ondertekent de correspondentie en 
eventuele andere documenten, of machtigt de secretaris daartoe. De inkomend 
voorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid.  

3. De inkomend voorzitter draagt zorg voor het inhoudelijk programma van het komende 
verenigingsjaar.  

4. De secretaris  
• Verzorgt de correspondentie van het bestuur.  
• Beheert het clubarchief.  
• Roept vergaderingen en bijeenkomsten bijeen  
• Notuleert beknopt bestuursvergaderingen en algemene en jaarvergaderingen.  
• Draagt zorg voor het secretarieel jaarverslag  

5. De penningmeester  
• Beheert de gelden van de club in overeenstemming met de beslissingen van het 

bestuur.  
• Draagt zorg voor de afdracht van de bijdrage aan de Stichting Probus Nederland.  
• Zorgt voor een doelmatige en overzichtelijke boekhouding.  
• Maakt de financiële rekening en verantwoording op.  
• Ontwerpt de begroting.  
• Is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.  
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6. Ten behoeve van de continuïteit stelt het bestuur een rooster van aftreden op, waarbij
moet worden geregeld dat ten minste 1 lid van het zittend bestuur, respectievelijk van
een commissie aanblijft.

Nr. en Probusclub Opmerking 
079 PC Scheveningen rooster van aftreden, zoiets ontbreekt bij het bestuur van de 

Stichting. 
Reactie 

Maar het is er wel. 
Aangepaste tekst 

Ongewijzigd. 

7. Het bestuur stelt in overleg met de leden elk half jaar een programma op met
betrekking tot voordrachten, excursies, nieuwjaarsbijeenkomst en/of andere
activiteiten. Het programma wordt door de programma- activiteiten commissie
voorbereid en begeleid.

Nr. en Probusclub Opmerking 
025 PC Nijmegen Ook dat bij IX de samenstelling van het bestuur niet zo 

dwingend voorgeschreven moet worden. 
Geef de clubs een beetje vrijheid om de functies en taken 
naar eigen inzicht te verdelen. 
Tenslotte: Geef de inkomend voorzitter geen voorgeschreven 
inhoudelijke verantwoordelijkheden. 

Reactie 
Die vrijheid is er. Zie eerdere reacties op opmerkingen. 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd. 

X Commissies 
1. Het bestuur laat zich bijstaan door een programma- activiteitencommissie waaraan

specifieke taken worden toegewezen. De programma- activiteitencommissie
organiseert excursies en andere activiteiten. De programma- activiteitencommissie
bestaat uit ten minste twee leden en kan ad hoc worden aangevuld. De voorzitter van
de programma- activiteitencommissie maakt deel uit van het bestuur. De leden van
deze commissie zijn 2 jaar in functie en eenmaal herkiesbaar.

Nr. en Probusclub Opmerking 
182 PC Voorburg 1 Verder is het wel handig om de programma-commissaris in 

het bestuur op te nemen, maar niet verplicht. 
212 PC Westelijke 
Mijnstreek 

Kascommissie (3x) moet zijn kascontrolecommissie 

Reactie 
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Opmerking PC Voorburg 1 is juist. 
Kascommissie en Kascontrolecommissie zijn namen voor de zelfde commissie. Beide 
kunnen gebruikt worden. 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd. 

2. De club heeft een kascommissie. Deze bestaat uit 2 leden en een reserve-lid. De
zittingsduur is twee jaar. De algemene ledenvergadering benoemt de kascommissie.
De commissie onderzoekt de financiële rekening, brengt van haar bevindingen
schriftelijk verslag uit in de algemene ledenvergadering. Om de twee jaar treedt het
langstzittende commissielid af. Het reserve-lid treedt tot de kascommissie toe. De
algemene ledenvergadering benoemt een nieuw reserve-lid.

XI Kandidaatsstelling en verkiezing 
1. Ten minste vijf weken voor de Algemene Ledenvergadering nodigt het bestuur de

leden uit kandidaten te stellen voor functies in het bestuur en kascommissie en de
programma- activiteitencommissie.

2. Kandidaten melden zich binnen twee weken na de datum van uitnodiging schriftelijk of
per email bij de secretaris.

3. Ook het bestuur kan kandidaten stellen.
4. De namen van de kandidaten worden ten minste één week voor de Algemene

Ledenvergadering bekend gemaakt aan de leden.
Nr. en Probusclub Opmerking 

154 PC Rotterdam 
Hillegersberg II 

Toevoegen dat termijnen van bestuurslidmaatschap anders 
gekozen kunnen worden bijvoorbeeld drie in plaats van twee 
jaar. 

Reactie 
Opmerking is juist. Vloeit ook voort uit eerdere reactie bij opmerkingen. 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd. 

XII Vaststelling/wijziging 
1. Vaststelling van dit reglement geschiedt in een daartoe bijeengeroepen bijeenkomst

waar ten minste drie vierde van het aantal leden aanwezig is en met een meerderheid
van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.

2. Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan worden ingediend door het bestuur of
door ten minste 5 leden van de club en wordt schriftelijk bekendgemaakt aan de
leden. Vaststelling van de voorgestelde wijziging geschiedt in een tevoren daartoe
geagendeerde vergadering. Ten minste twee derde van de aanwezige leden moet zich
voor de wijziging hebben uitgesproken.
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Nr. en Probusclub Opmerking 
154 PC Rotterdam 
Hillegersberg II 

XII vaststelling / wijziging, MODEL CLUBREGLEMENT; hier 
ontbreekt de veelal gebruikelijke voorziening indien het 
quorum niet wordt gehaald.  

Reactie 
Opmerking is juist. Tekst wordt ook geüniformeerd. 

Aangepaste tekst 
Lid 2 
Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan worden ingediend door het bestuur of 
door ten minste 5 leden van de club en wordt schriftelijk bekendgemaakt aan de leden. 
Vaststelling van de voorgestelde wijziging geschiedt in een tevoren daartoe 
geagendeerde vergadering, waar ten minste drie vierde van het aantal leden aanwezig 
is. Het voorstel is aangenomen als ten minste twee derde van de aanwezige leden zich 
voor de wijziging hebben uitgesproken. 
Lid 3. 
Indien op de in de leden 1 en 2 bedoelde vergadering minder dan drie vierde van het 
aantal leden aanwezig is, wordt een tweede bijeen geroepen en wel ten minste twee en 
ten hoogste vier weken na de eerstgenoemde vergadering. Tot wijziging wordt dan 
besloten, indien ten minste twee derde van de dan aanwezige leden zijn stem voor de 
wijziging heeft uitgebracht. 

XIII Lidmaatschapsinsigne  
Elk lid van de club ontvangt het Probus lidmaatschapsinsigne. 

XIV Ontbinding 
1. Opheffing van de club vindt plaats door

• Het geheel ontbreken van leden.
• Een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering.

2. Voor het besluit tot opheffing is een meerderheid van ten minste twee derde van de
uitgebrachte stemmen vereist.

3. Bij het besluit wordt tevens beslist over de bestemming van het eventueel aanwezige
positieve vermogen van de club, met dien verstande dat de bestemming een
maatschappelijk doel moet zijn.

4. Het bestuur is belast met de uitvoering van het besluit tot ontbinding en zorgt voor de
uitkering van het vermogen aan het gekozen maatschappelijk doel.

5. Bij een nadelig saldo wordt dit hoofdelijk over de leden omgeslagen.

XV Onvoorziene gevallen  
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

Nr. en Probusclub Opmerking 
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154 PC Rotterdam 
Hillegersberg II 

Onvoorziene gevallen, de bepaling is apert onjuist. Over het 
hoofd wordt gezien dat de hoogste macht binnen de 
vereniging ligt bij de Algemene Ledenvergadering en niet bij 
het bestuur. De bepaling dient te luiden:   “In gevallen waarin 
dit reglement niet voorziet beslist de Algemene 
ledenvergadering”. (eventueel: het bestuur kan, in 
afwachting van een definitieve beslissing, een voorlopige 
voorziening treffen. 

Reactie 
Oneens met PC Rotterdam Hillegersberg II.  
Men zegt vaker, dat de hoogste macht binnen een vereniging bij de ALV ligt. Dit beginsel 
is echter achterhaald. Al bijna 60 jaar is het uitgangspunt, dat de ALV en het bestuur 
beide gelijkwaardige organen van een rechtspersoon zijn, die beide hun eigen 
bevoegdheid hebben. Het bestuur is belast met het dagelijks beleid van de vereniging 
(en dit is dan ook voorbehouden aan het bestuur), de vergadering is enkel belast met 
besluiten aangaande het voortbestaan en de organisatie van de vereniging. (o.a. 
statuten- en reglementswijzigingen, benoeming en ontslag van bestuur, goedkeuring 
van begrotingen en eindafrekeningen). 
Alleen via een reglementswijziging kan een ALV beleid dwingend voorschrijven aan het 
bestuur. Een bepaling in de reglementen, die inhoud dat de ALV bevoegd is om naar 
eigen inzicht beleid te vormen, kan echter niet. Een dergelijke bepaling maakt een te 
grote inbreuk maakt op de wettelijke competentieverdeling. Het bestuur moet in 
algemene zin bij uitsluiting bevoegd blijven om het beleid te bepalen. 
Uitkomst van een competentieconflict kan overigens wel zijn, dat de ALV een ander 
bestuur kiest. 

Aangepaste tekst 
Ongewijzigd 

Aldus vastgesteld te Voorbeeld op XX-YY-20ZZ. 
Voorzitter:   Secretaris: 
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Statuten van de Stichting Probus Nederland 
(vastgesteld in de bestuursvergadering van 31 januari 2017) 

Inleidende bepaling : 
Waar in deze statuten wordt gesproken van 

A. Probusclub, wordt daaronder verstaan de lokale, autonome club van dames en / of 
heren die ten minste 55 jaar oud zijn, die is erkend en ingeschreven bij de Stichting 
Probus Nederland en waarvan de leden de standaarddoelstelling onderschrijven zoals 
deze in artikel 2 lid 5 is weergegeven. 

B. Landelijke Bijeenkomst, wordt daaronder verstaan de bijeenkomst van 
vertegenwoordigers van alle Probusclubs, die zijn ingeschreven bij de Stichting Probus 
Nederland en waarvan de positie is vastgelegd in artikel 9 van deze Statuten. 

C. Stichting, wordt daaronder verstaan de Stichting Probus Nederland. 

NAAM, ZETEL EN DUUR 
Artikel 1 

1. De stichting draagt de naam: Stichting Probus Nederland.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL 
Artikel 2. 

1. De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het behoud van de gezamenlijke
identiteit van de Probusclubs, die zijn ingeschreven bij de Stichting Probus 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.

2. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door, in nauw overleg met de
Probusclubs, te functioneren als coördinatie- en informatiecentrum van en voor de
Probusclubs in Nederland.

3. De dienstverlening zal zich in ieder geval richten op zaken, die voor de gezamenlijke
Probusclubs van belang zijn, zoals

- het beheren van het merk en de logo’s van Probus;  
- het verzamelen en administreren van gegevens omtrent de Probusclubs in 

Nederland;  
- het geven van informatie en voorlichting door middel van nieuwsbrieven of 

anderszins; 
- het organiseren van Landelijke Bijeenkomsten van leden van Probusclubs; 
- het beheren van de Probuswinkel; 
- andere activiteiten, die bevorderlijk zijn voor de Stichting en voor de Probusclubs. 

4. Voorts tracht de Stichting haar doel te verwezenlijken door
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- het verlenen van alle nodige hulp bij de oprichting van nieuwe Probusclubs, zoals 
verder uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement; 

- het verlenen van een Certificaat van Erkenning, nadat is vastgesteld dat voldaan is 
aan de gestelde voorwaarden, zoals die zijn opgenomen in de Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement; 

5. De door de Stichting erkende Probusclubs dienen als blijvende en onveranderlijke
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”.

6. De door de Stichting erkende Probusclubs dienen zich te verplichten
- de naam en het logo van Probus slechts te gebruiken in overeenstemming met de 

doelstelling; 
- om periodiek administratieve gegevens (niet zijnde financiële) te verstrekken aan de 

Stichting; 
- een jaarlijkse bijdrage te betalen aan de Stichting ter bestrijding van de kosten van de 

Stichting. 

VERMOGEN 
Artikel 3. 

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
- bijdragen van de Probusclubs;
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere eventuele baten.

2. Erfstellingen mogen door de Stichting alleen beneficiair worden aanvaard.

BESTUUR 
Artikel 4. 

1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen leden.
Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het
bestuur met algemene stemmen vastgesteld. Benoeming van bestuurders geschiedt uit
een kandidatenlijst, die bestaat uit de personen, die door Probusclubs bij het bestuur
zijn aangemeld. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar
en zijn eenmaal voor een periode van drie jaar herbenoembaar.

2. Tot bestuurder zijn slechts benoembaar leden van verschillende Probusclubs. Bij de
vervulling van vacatures streeft het bestuur naar een passende weerspiegeling van de
geografische spreiding van de Probusclubs over Nederland.
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3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester
en eventueel plaatsvervangers in deze drie functies. Het bestuur belast een van zijn
leden met de communicatie tussen de Stichting en de Probusclubs.

4. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende
bestuurders met algemene stemmen (of zal de enig overblijvende bestuurder) zo
spoedig mogelijk na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming
van één (of meer) opvolger(s). Ontstaat een vacature dan worden de Probusclubs
daarover ingelicht met het verzoek zulks onder de aandacht van hun leden te brengen.

5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer bestuurders ontbreken,
dan vormen de overblijvende bestuurders niettemin een wettig bestuur met dien
verstande, dat zulk een bestuur minimaal uit drie personen dient te bestaan. Slechts
voor het aanvullen van het aantal bestuurders tot ten minste drie kan een bestuur
kleiner dan drie personen een besluit nemen.

6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben
wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten.

TAKEN BESTUUR 
Artikel 5.  

1. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
2. De voorzitter of diens plaatsvervanger leidt de vergaderingen van het bestuur.
3. De secretaris is belast met de correspondentie, het bijhouden van de notulen van de

bestuursvergaderingen, het opmaken van een jaarverslag met betrekking tot de
werkzaamheden van de stichting en voorts met de werkzaamheden die in het algemeen
tot de taak van een secretaris behoren.

4. De penningmeester is belast met de verantwoordelijkheid voor de financiële
administratie van de Stichting. Hem is het beheer van de tot de Stichting behorende
fondsen en verdere baten opgedragen. Hij maakt jaarlijks een financieel verslag dat met
het jaarverslag van de secretaris aan alle Probusclubs in Nederland wordt toegezonden.

5. De genoemde drie bestuurders kunnen onder goedkeuring van het bestuur taken en
bevoegdheden delegeren aan andere bestuurders.

6. De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de
secretaris of hun plaatsvervangers gezamenlijk.

BESTUURSVERGADERINGEN 
Artikel 6. 

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de plaats van statutaire vestiging dan
wel in een door de voorzitter te bepalen plaats.

2. Ten minste tweemaal per jaar komt het bestuur in vergadering bijeen.
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3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit
wenselijk acht of indien ten minste twee andere bestuurders daartoe schriftelijk of
digitaal en onder opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek
richten.

4. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in die zin, dat de
vergadering niet wordt gehouden binnen zes weken na het verzoek, zijn de verzoekers
bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste
formaliteiten.

5. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in het vorige lid bepaalde -
door de voorzitter, op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping
en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven, tenzij in
een vorige bestuursvergadering een nog niet verstreken datum is afgesproken. De
oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te
behandelen onderwerpen.

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens
ontstentenis door diens plaatsvervanger, terwijl bij ontstentenis van zowel de voorzitter
als diens plaatsvervanger de vergadering zelf haar voorzitter aanwijst.

7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen opgemaakt door de secretaris
of diens plaatsvervanger.

BESLUITVORMING 
Artikel 7. 

1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste
de helft van de bestuurders ter vergadering aanwezig is.

2. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende
onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven
voorschriften voor het oproepen en houden van de vergaderingen niet in acht
genomen.

3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de
gelegenheid zijn gesteld schriftelijk dan wel digitaal hun mening te uiten. Van een aldus
genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de
secretaris een verslag opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de
notulen wordt gevoegd.

4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze
Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten
genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

5. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming
verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
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7. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de
voorzitter.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP 
Artikel 8. 
Het bestuurslidmaatschap eindigt: 

- door overlijden van een bestuurder; 
- door het ophouden lid te zijn van een Probusclub; 
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; 
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); 
- bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede bij 

ontslag door een besluit van het bestuur, genomen met een meerderheid van 
tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste 
tweederde van het aantal bestuurders aanwezig is, de bestuurder die voorgedragen 
wordt voor ontslag niet meegerekend.  

LANDELIJKE BIJEENKOMST 
Artikel 9. 

1. De Landelijke Bijeenkomst wordt door het bestuur in beginsel eenmaal in de twee jaar
bijeengeroepen.

2. De Landelijke Bijeenkomst heeft tot doel het bevorderen van de onderlinge contacten
en het uitwisselen van gedachten en ervaringen gericht op bevordering van de
doelstelling van de stichting en die van de Probusclubs.

3. De Landelijke Bijeenkomst wordt voorgezeten door de voorzitter van het
stichtingsbestuur.

4. Het bestuur geeft in de Landelijke Bijeenkomst mede aan de hand van de voorafgaande
jaarstukken een uiteenzetting over de vervulling van zijn taken in de voorafgaande
periode.

5. In de Landelijke Bijeenkomst zal de uitslag van de (in beginsel tweejaarlijkse) enquête
onder de Probusclubs worden gepresenteerd en besproken.

6. Voorts stelt het bestuur onderwerpen aan de orde waaromtrent het bestuur nader van
gedachten wil wisselen alsmede de onderwerpen die zijn voorgesteld door een
Probusclub met steun van ten minste vijf andere clubs.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN 
Artikel 10. 

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Uiterlijk in de maand januari van het boekjaar wordt de begroting van dat jaar

vastgesteld. De vastgestelde begroting en de daarin opgenomen verschuldigde bijdrage
door de Probusclubs wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht aan de Probusclubs.
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3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit
worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het
geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.

4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld, nadat het bestuur kennis heeft
genomen van het door de Kascommissie uitgebrachte verslag, als bedoeld in lid 5.

5. Het bestuur van de Stichting benoemt jaarlijks een Kascommissie, bestaande uit
minimaal twee leden, allen van verschillende Probusclubs.
Deze commissie controleert de financiële jaarstukken. Zij heeft toegang tot alle
relevante bescheiden en gegevens. Zij brengt over haar controle advies uit aan het
bestuur.

6. Niet benoembaar tot lid van de Kascommissie zijn personen, die
- reeds twee boekjaren lid zijn geweest van de commissie; 
- bestuurder van de stichting zijn of zijn geweest; 
- lid zijn van een Probusclub, waarvan een bestuurder lid is. 

7. De opgestelde jaarstukken en het advies van de kascontrolecommissie worden
toegezonden aan alle Probusclubs.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Artikel 11. 

1. Het bestuur stelt een Huishoudelijk Reglement vast voor de regeling van onderwerpen
die niet in de Statuten zijn vervat.

2. Het Huishoudelijk Reglement regelt in elk geval de wijze waarop het bestuur
- hulp en ondersteuning verleent bij het oprichten van een nieuwe Probusclub;
- toetst of de kandidaatclub voldoet aan de opzet, werkwijze en onveranderlijke

standaarddoelstelling van een Probusclub alvorens het Certificaat van Erkenning te 
verlenen. 

3. Het Huishoudelijk Reglement mag niet met de wet of deze Statuten in strijd zijn.
4. Het bestuur is bevoegd het Huishoudelijk Reglement te wijzigen, nadat het daarover de

Probusclubs heeft gehoord.

STATUTENWIJZIGING  
Artikel 12. 

1. Het bestuur is bevoegd tot het wijzigen van de Statuten.
2. Een besluit tot wijziging van de Statuten kan slechts worden genomen nadat het

voorstel daartoe aan alle Probusclubs is verzonden en deze twee maanden de
gelegenheid hebben gehad zich schriftelijk over dat voorstel uit te laten.

3. Het besluit tot wijziging van de Statuten wordt genomen met een meerderheid van
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een bestuursvergadering waarin ten
minste twee/derde van de bestuurders aanwezig is, terwijl voorts vereist is dat er in het
bestuur geen vacatures zijn.
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4. De wijziging van de Statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand
komen.

5. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde
Statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Stichtingenregister, gehouden
door de Kamer van Koophandel, binnen het gebied waar de Stichting haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING 
Artikel 13. 

1. Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is
het bepaalde in artikel 12 lid 2 en lid 3 van overeenkomstige toepassing.

2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de vereffening
van haar vermogen nodig is.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving

geschiedt in het register, bedoeld in artikel 12 lid 5.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze Statuten zoveel mogelijk van

kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt zoveel mogelijk besteed

overeenkomstig het doel van de Stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden

Stichting gedurende zeven jaren berusten onder een door de vereffenaars aan te wijzen
persoon.

SLOTBEPALINGEN 
Artikel 14. 
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze Statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 
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Huishoudelijk Reglement Stichting Probus Nederland 
ex artikel 11 van de Statuten van Stichting Probus Nederland 

(vastgesteld in de bestuursvergadering van 31 januari 2017) 

A. OPRICHTING NIEUWE PROBUSCLUBS 

Inleiding 
Nieuwe Probusclubs worden opgericht op initiatief van (een) Probusclub(s) in de betreffende 
regio. Het initiatief kan ook uitgaan van individuele personen, indien in hun woonplaats of 
regio een Probusclub ontbreekt.  
Een nieuw te vormen club kan bestaan uit uitsluitend vrouwen, uitsluitend mannen of uit 
mannen en vrouwen. 

Procedure 
De oprichting van een nieuwe Probusclub verloopt volgens onderstaande regels.  
Afwijking van het onder beschreven protocol wordt niet toegestaan. Regelmatige 
berichtgeving over de stand van zaken rond de oprichting is noodzakelijk. Eventuele vragen 
kunnen worden gesteld aan c.q. ondersteuning kan worden verleend door de secretaris van 
de Stichting Probus Nederland. Hierna verder te noemen de Stichting. 

Protocol 
1. Probus.

De naam is een acroniem van Professional and Business.

2. Elke Probusclub is, met in achtneming van de doelstelling, zoals die is geformuleerd in
de statuten van de Stichting Probus Nederland, autonoom.

3. Standaarddoelstelling.
"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. Bindende elementen vormen:
onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht
alsmede ontspanning."

4. Leden.
Zij moeten:
• bij voorkeur uit de plaats of regio van vestiging komen;
• ten minste 55 jaar oud zijn;
• hun actieve loopbaan hebben beëindigd of binnen afzienbare tijd beëindigen;
• een maatschappelijk verantwoordelijke functie hebben vervuld;
• de standaarddoelstelling van Probus onderschrijven.
Daarnaast zal een Probusclub: 
• zorgen voor voldoende spreiding van de diverse beroepsachtergronden van de leden;
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• geen serviceclub beogen te zijn;
• politieke, levensbeschouwelijke of ideologische elementen geen rol laten spelen bij

het functioneren;
• de merknaam en het logo van Probus op de juiste wijze gebruiken;
• jaarlijks aan de Stichting de verschuldigde bijdrage voldoen;
• bij de tweejaarlijkse enquête en op verzoek administratieve gegevens (niet zijnde

financiële) te verstrekken over de Probusclub.

5. Initiatief.
Een bestaande Probusclub(s), ingeschreven bij de Stichting, kan tot oprichting van een
nieuwe Probusclub besluiten. Ook is oprichting mogelijk via een initiatief in een plaats
waar geen Probusclub is gevestigd. In dat geval dienen de initiatiefnemers (maximaal 5)
direct contact op te nemen met de Stichting om via hen contact te zoeken met (een)
naburige Probusclub(s) die dan op kan of kunnen treden als mentorclub(s). De
mentorclub dient erop toe te zien dat de initiatiefnemers voldoen aan het gestelde
onder punt 4.
Het is niet mogelijk een Probusclub op te richten zonder begeleiding vanaf de start
door een mentorclub.
Van het initiatief tot oprichting van een nieuwe Probusclub wordt direct melding
gemaakt aan de secretaris van de Stichting onder vermelding van de mentorclub(s).

6. Mentorcommissie.
Deze commissie, bestaande uit drie of vier leden van de onder punt 5 genoemde
mentorclub mentorclub(s), wordt ingesteld ter voorbereiding en begeleiding van de
nieuwe Probusclub.

7. Lijst potentiële leden.
De mentorcommissie stelt, in voorkomende gevallen in samenspraak met andere
initiatiefnemers, een lijst op van potentiële leden. Deze lijst is vertrouwelijk. Kandidaat-
leden dienen hiervan onkundig te blijven tot de uitnodiging.

8. Sleutelfiguren.
Vier à vijf 'sleutelfiguren' wordt gevraagd lid te worden van de club in oprichting. Zij
nemen samen met de mentorcommissie de verdere uitbouw van de nieuwe club ter
hand. De lijst, onder punt 7 genoemd, vullen zij aan met nieuwe namen.

9. Benaderen kandidaten.
Mentorcommissie en sleutelfiguren benaderen kandidaten.

10. Eerste groep leden.
Als er tien of meer aspirant-leden (incl. sleutelfiguren) zijn dan zullen verdere
uitnodigingen aan mogelijk nieuwe kandidaten eerst het fiat behoeven van de
bestaande groep.

11. Bijeenkomstregeling.
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Dag, tijd, plaats en frequentie (wekelijks, tweewekelijks of maandelijks) van de 
bijeenkomsten worden in gezamenlijk overleg vastgesteld. Probus Nederland wordt op 
de hoogte gesteld van de voortgang en het formulier "gegevens van een nieuwe club 
voor het adressenbestand" wordt aangevraagd bij Probus Nederland.  

12. Bestuur.
Bij minimaal 15 leden wordt een (voorlopig) bestuur gekozen, dat ten minste bestaat uit
een voorzitter, secretaris, penningmeester en een programmacommissaris.

13. Het nieuwe bestuur, de mentorcommissie en de leden van de club stellen gezamenlijk
een Huishoudelijk Reglement op. Een Modelreglement (zie bijlage 1 bij dit protocol) is te
downloaden via de website van Probus Nederland. In het Huishoudelijk Reglement dient
de standaarddoelstelling van Probus Nederland (zie punt 2) integraal te worden
opgenomen.

14. Leiding nieuwe club i.o.
Het (voorlopig) bestuur neemt de leiding van de oprichting over van de
mentorcommissie en de sleutelfiguren.

15. Kennisgeving Probus Nederland.
Indien de Probusclub i.o. uit ten minste 15 leden bestaat, stelt het (voorlopig) bestuur
Probus Nederland schriftelijk op de hoogte van de stand van zaken en stuurt het volledig
ingevulde formulier 'gegevens van een nieuwe club voor het adressenbestand', samen
met het Huishoudelijk Reglement en de ledenlijst voorzien van geboortedatum en
vroeger beroep van de leden, naar de secretaris van Probus Nederland.

16. Het bestuur van Probus Nederland beoordeelt de ingestuurde documenten en neemt
contact op met de mentorclub(s) om te informeren naar het verloop van de begeleiding.

17. Bij een positieve beoordeling door het bestuur van Probus Nederland kan in overleg met
de mentorclub(s) en de secretaris van Probus Nederland een datum voor de installatie
worden vastgesteld.

18. Certificaat.
Hierna maakt de Stichting het Certificaat van Erkenning op en zet de nieuwe club op
haar leden- en verzendlijst. De datum van de installatie en de naam van de
mentorclub(s) worden vermeld op het Certificaat.
De insignes kunnen worden besteld bij de Probuswinkel: winkel@probus-nederland.nl.

19. Installatie.
Op de installatiebijeenkomst wordt het Certificaat aan de nieuwe Probusclub uitgereikt
door een vertegenwoordiger van de mentorclub(s). Ook een bestuurslid van Probus
Nederland wordt voor deze bijeenkomst uitgenodigd en overhandigt de nieuwe
Probusclub een voorzittershamer.
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20. De nieuw geïnstalleerde Probusclub mag - voor het opzetten van een eigen clubwebsite
- gebruikmaken van een door de Stichting ter beschikking gestelde standaardwebsite.
Informatie daarover is te verkrijgen bij het bestuurslid ICT-zaken: ict@probus-
nederland.nl.

21. Een nieuwe club kan eerst na 3 jaar na haar installatie zelf optreden als mentorclub voor
een nieuw op te richten Probusclub.

B. HET BEVORDEREN VAN DE IDENTITEIT VAN PROBUSCLUBS. 

Inleiding 
Een Probusclub is een lokale, autonome club van dames en / of heren die ten minste 55 jaar 
oud zijn en die is erkend en ingeschreven bij de Stichting Probus Nederland en waarvan de 
leden de standaarddoelstelling onderschrijven zoals deze in de Statuten is weergegeven. 
Met deze tekst is de autonomie van een Probusclub vastgelegd. De enige beperking is, dat 
een club niet kan afwijken van de strekking van de standaarddoelstelling. 

Elke club geeft de eigen identiteit vorm en inhoud op basis van de standaarddoelstelling van 
artikel 2, lid 5 van de statuten, die als volgt is geformuleerd: 
“De door de Stichting 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”.  

Evaluatieproces 
In de Statuten van de Stichting Probus Nederland (hierna kortheidshalve aan te duiden als de 
Stichting) is vastgelegd dat het bevorderen  van de gezamenlijke identiteit van de 
Probusclubs, die zijn ingeschreven bij de Stichting, een verantwoordelijkheid is van het 
bestuur van de Stichting. Dat kan evenwel niet zonder de betrokkenheid van de individuele 
Probusclubs. Samen hebben zij er immers belang bij, dat het instituut Probus in Nederland 
functioneert volgens de gezamenlijk onderschreven doelstelling.  
Clubs doen er goed aan zelf regelmatig het eigen functioneren te evalueren. Ook de 
tweejaarlijkse enquête kan daarbij een rol spelen, door de eigen uitkomsten met die van 
andere clubs te vergelijken. 

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 de Stichting wenden voor nader advies. Die advisering kan komen uit de kring van de 
Stichting zelf, maar ook vanuit een (meer ervaren) club in de directe omgeving.  



STICHTING PROBUS NEDERLAND 

5 

Daarnaast kan de Stichting zelf initiatieven ontplooien. Dit initiatief kan geïnspireerd worden 
door allerlei signalen, waaronder de resultaten van de tweejaarlijkse enquête.  
Het initiatief bestaat uit een verzoek om een gesprek, waarbij uiteraard ook aangegeven 
wordt waarom het verzoek gedaan wordt.  
Als door de club wordt vastgesteld, dat ondersteuning gewenst is, zal in gezamenlijkheid 
naar de feitelijke invulling daarvan gekeken worden. Eventueel zal in een latere fase het 
resultaat besproken worden aan de hand van een wederzijdse evaluatie. 

C. BESLUITVORMING BINNEN DE STICHTING PROBUS NEDERLAND 

De wijze van besluitvorming binnen het bestuur is in de Statuten geregeld in de artikelen 7, 
12 lid 3 en 13 lid1. 
In de artikelen 11 lid 4, 12 lid 2 en 13 lid 1 van de statuten is aangegeven, dat de Probusclubs 
gehoord dienen te worden over wijziging van het Huishoudelijk Reglement en de Statuten, 
alsook bij een besluit over opheffing van de stichting. 
De raadpleging van de clubs doet er toe. De kernbegrippen daarbij zijn betrokkenheid en 
draagvlak.  
De raadpleging is niet een formeel stemrecht (een stichting is nu eenmaal geen vereniging), 
maar wel een instrument om het draagvlak onder de Probusclubs te meten. 

Het bestuur van de Stichting zal de volgende procedure volgen bij belangrijke wijzigingen. 
Het voorgenomen besluit wordt vooraf aangekondigd door een beleidsnotitie. De clubs 
krijgen de gelegenheid daarop te reageren met commentaren en voorstellen. Het bestuur 
ziet erop toe, dat de reactietijd voldoende ruim is; hij is echter niet onbeperkt. 
Als de reacties daartoe aanleiding geven, zal er een tweede consultatieronde volgen. 

Op basis van de binnengekomen reacties besluit het bestuur of er wel of niet een definitief 
voorstel komt. Is dat wel het geval, dan krijgen de clubs de gelegenheid zich daar voor of 
tegen uit te spreken. Het zal uiteraard ook mogelijk zijn aan te geven, dat men noch voor 
noch tegen is. Het bestuur zal zich inspannen een zo groot mogelijk response te krijgen. 

Bij responsepercentages van 50% of meer zal de verhouding voor/tegen de belangrijkste 
weegfactor zijn. Maar ook de geleverde commentaren zullen daarbij een rol spelen. Ter 
illustratie het volgende. Ook al zijn er meer clubs voor een voorstel dan er tegen zijn, dan 
nog kunnen de gemaakte opmerkingen onder de voorstemmers leiden tot het oordeel dat er 
onvoldoende draagvlak is. 
Bij wijziging van de Statuten zal de lat hoger dienen te liggen. Dat geldt ook voor ontbinding 
van de Stichting. In die situaties zal een draagvlak van 60% van de respondenten nodig zijn. 

Bij responsepercentages beneden de 50% ligt de besluitvorming geheel bij het bestuur. 

Na ieder besluitvormingsproces op basis van de hierboven beschreven procedure zal de gang 
van zaken geëvalueerd worden. Het bestuur zal daar ook verslag van doen. 
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D. BIJZONDERE AANDACHTSGEBIEDEN BINNEN HET BESTUUR 

In artikel 4 van de Statuten wordt de bestuurssamenstelling weergegeven. Naast de functies 
van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn de overige functies niet benoemd. Diverse 
niet nader toebedeelde taken zullen over alle bestuurders worden verdeeld. In het bijzonder 
kunnen hierbij (niet limitatief) genoemd worden: 

- representatie bij installatie, lustrum of andere bijeenkomst van een Probusclub; 
- het organiseren en begeleiden van een tweejaarlijkse enquête (de juistheid en 

volledigheid van de gegevens omtrent de clubs dienen goed gewaarborgd te zijn); 
- het bijhouden van documentatie ten behoeve van de Probusclubs. 

Er zijn twee aandachtsgebieden, die vastlegging behoeven naast de reeds genoemde. 
1. Bestuurder voor ICT-aangelegenheden

Deze bestuurder houdt zich in het bijzonder bezig met de ontwikkeling en het
onderhouden van de website en het behulpzaam zijn van de Probusclubs (o.a.
voorlichting en scholing) met hun clubwebsites. Daarnaast onderhoudt hij de
contacten met het bedrijf, waaraan de hosting van de Probuswebsite is opgedragen.
Ten behoeve van de ondersteuning van clubs zal de bestuurder een kring van
deskundigen uit de Probusclubs rond zich verzamelen, voor de praktische uitvoering
van de ondersteuning van de clubs.

2. Bestuurder belast met Communicatie
Deze functionaris zal toezien op de adequate benutting van de ter beschikking staande
middelen, zoals de website, e-mailverkeer, de elektronische nieuwsbrief, facebook en
dergelijke. Langs deze wegen kan alle informatie die de Probusclubs aangaat te
bestemder plaatse te komen, maar ook informatie waarvan een verdere verspreiding
nuttig is.
Hij / zij is tevens redactielid van de Probus Nederland Nieuwsbrief.
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Bijlage bij Protocol Oprichting Nieuwe Probusclub 

MODEL CLUBREGLEMENT 
Probusclub 'Voorbeeld' 

I. Naam / vestiging  
De vereniging draagt de naam Probusclub Voorbeeld  
Zij is gevestigd te Voorbeeld  
Probusclub Voorbeeld is een vereniging voor vrouwen (en (/of) mannen). 

II. Doel
De Probusclub Voorbeeld heeft tot doel:  
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. Bindende elementen vormen: onderlinge 
hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht alsmede 
ontspanning.  
Met deze doelstelling onderschrijft zij mede de doelstelling van de coördinerende Stichting 
Probus Nederland.  

Leden moeten: 
• de standaarddoelstelling van Probus onderschrijven;
• bij voorkeur uit de plaats of regio van vestiging komen;
• tenminste 55 jaar oud zijn, incidentele uitzonderingen voorbehouden;
• hun actieve loopbaan hebben beëindigd of binnen afzienbare tijd beëindigen;
• een maatschappelijk verantwoordelijke functie hebben vervuld.

Daarnaast moet de Probusclub: 
• zorgen voor voldoende spreiding van de diverse beroepsachtergronden van de leden,
• geen serviceclub beogen te zijn,
• politieke, levensbeschouwelijke of ideologische elementen geen rol laten spelen bij het

functioneren.

De vereniging is ingeschreven bij de Stichting Probus Nederland. De daaruit voortvloeiende 
verplichtingen zijn onder andere gegevensverstrekking en betaling van een jaarlijkse bijdrage 
aan de Stichting.  

III. Oprichtingsdatum/clubjaar
De vereniging is opgericht op (de installatiedatum). Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
Het clubjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.  
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IV. Geldmiddelen
De geldmiddelen bestaan uit contributies en inkomsten uit anderen hoofde. De 
penningmeester bepaalt de wijze van contributiebetaling.  
Het bestuur kan incidenteel na overleg met de leden een voor alle leden gelijke extra 
bijdrage vaststellen binnen het kader van de doelstelling.  

V. Leden 
1. Uitsluitend op uitnodiging kunnen vrouwen (en / of mannen) vanaf ongeveer 55 jaar lid

van de club worden. De club streeft naar het bijeenbrengen van een zo gevarieerd
mogelijk gezelschap van post- of nagenoeg post-actieven uit de regio Voorbeeld en
omstreken.

2. Het beoogde aantal leden bedraagt minimaal NN, waarbij naar regelmatige aanvulling
en verjonging van het ledenbestand wordt gestreefd.

3. Het lidmaatschap van de club eindigt door overlijden, schriftelijk bedanken of royement
door het bestuur op grond van ernstige bezwaren.

4. Tegen een bestuursbesluit tot royement is beroep mogelijk bij de Algemene
Ledenvergadering. Tot het moment van de Algemene Ledenvergadering is het lid
geschorst.
Voor de behandeling van het beroep moet ten minste veertien dagen tevoren een
algemene ledenvergadering bijeen worden geroepen, waarvoor ook het geschorste lid
wordt uitgenodigd.
Hij/zij wordt in de gelegenheid gesteld een schriftelijk een reactie in te dienen, die in de
bovengenoemde vergadering ter kennis van de aanwezige leden wordt gebracht.
Een besluit tot royement wordt gehandhaafd als ten minste drie vierde van het aantal
leden aanwezig (het geschorste lid niet meegerekend) is en met een meerderheid van
drie vierde van de schriftelijk uitgebrachte stemmen.
Het geschorste lid heeft geen stemrecht in deze vergadering.

5. Het besluit van de algemene ledenvergadering wordt betrokkene schriftelijk (daaronder
mede begrepen digitaal) meegedeeld. Tegen het besluit is geen beroep mogelijk.

VI. Ledenwerving
1. Van de leden wordt verwacht dat zij nieuwe leden aan het bestuur voordragen, waarbij

verjonging van het ledenbestand uitgangspunt is. Een voordracht geschiedt schriftelijk
(daaronder mede begrepen digitaal) en gaat vergezeld van relevante informatie. De
voorgedragene zal van de voordracht niet op de hoogte zijn.

2. Indien het bestuur een voordracht in principe passend acht zal die tijdens de volgende
bijeenkomst door het bestuur aan de leden worden vermeld. Indien een lid bezwaren
heeft, kan dit vóór de tweede bijeenkomst, volgend op die waarin het voorstel is
gedaan, aan het bestuur kenbaar gemaakt worden. Het voorstel wordt ingetrokken
indien één of meer leden bezwaren tegen het voorstel inbrengen. De aard van de
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bezwaren en de naam van de indiener(s) hoeven door de voorzitter niet te worden 
vermeld.  

3. Zijn er geen bezwaren dan zal het bestuur in de volgende bijeenkomst meedelen dat het
kandidaat-lid wordt uitgenodigd.

4. Het kandidaat-lid zal gedurende maximaal drie bijeenkomsten als gast in de gelegenheid
worden gesteld zich een beeld te vormen van de club. Gedurende deze periode wordt
zij/hij begeleid door een contactpersoon. Neemt de kandidaat het besluit toe te treden
dan wordt deze in de eerstvolgende reguliere bijeenkomst als lid geïnstalleerd. De
kosten van de lunch tijdens deze periode worden door de club gedragen.

Indien de kandidaat niet als lid wenst toe te treden doet het bestuur hiervan mededeling in 
de eerstvolgende bijeenkomst.  

VII. Bijeenkomsten
1. Bijeenkomsten vinden om de veertien dagen (week / drie weken / maand) plaats. De

Probusclub Voorbeeld kent reguliere en bijzondere bijeenkomsten en een algemene
ledenvergadering. Bijeenkomsten kunnen ook bestaan uit excursies.

2. Reguliere bijeenkomsten hebben een besloten karakter en zijn alleen toegankelijk voor
leden, kandidaat-leden en in voorkomende gevallen een speciale gast of spreker. Deze
bijeenkomst omvat, naast een lunch, een bijdrage in de vorm van een voordracht.
Indien noodzakelijk wordt een gedeelte van de bijeenkomst besteed aan huishoudelijke
zaken.

3. Bij bijzondere bijeenkomsten kunnen ook de partners van de leden en de partners van
overleden leden uitgenodigd worden.

4. De leden worden geacht zoveel mogelijk bijeenkomsten bij te wonen. Bij verhindering
moet uiterlijk drie dagen vóór de bijeenkomst de secretaris worden verwittigd. Niet
nakomen van deze verplichting heeft ten gevolge dat het desbetreffende lid de
gemaakte lunchkosten moet vergoeden aan de penningmeester.

VIII Algemene ledenvergadering 
1. Ten minste eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. De

convocatie zal minimaal veertien dagen vooraf verzonden worden. Ten minste zeven
dagen voor deze bijeenkomst ontvangen de leden:
• de agenda;
• een verslag van het bestuur over het afgelopen jaar;
• een verslag van de laatst gehouden ledenvergadering;
• een financieel verslag over het afgelopen jaar;
• een begroting voor het komende jaar.

2. In de algemene ledenvergadering worden besluiten genomen bij volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

3. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen, indien gewenst, schriftelijk.
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IX Bestuur 
1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, inkomend voorzitter, die de functie heeft van

vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een programma- 
activiteitencommissaris, die door en uit de algemene ledenvergadering worden
gekozen. De voorzitter en de inkomend voorzitter worden in functie gekozen, de
overige bestuursleden verdelen onderling de taken.
De zittingsperiode van de bestuursleden is 2 jaar Zij zijn aansluitend eenmaal
herkiesbaar voor eenzelfde periode. De voorzitter is niet herkiesbaar, deze wordt
automatisch opgevolgd door de inkomend voorzitter.

2. De voorzitter geeft algemene leiding, stimuleert de activiteiten van de club en
bevordert de vriendschap tussen de leden. Hij ondertekent de correspondentie en
eventuele andere documenten, of machtigt de secretaris daartoe. De inkomend
voorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid.

3. De inkomend voorzitter draagt zorg voor het inhoudelijk programma van het komende
verenigingsjaar.

4. De secretaris
• Verzorgt de correspondentie van het bestuur.
• Beheert het clubarchief.
• Roept vergaderingen en bijeenkomsten bijeen
• Notuleert beknopt bestuursvergaderingen en algemene en jaarvergaderingen.
• Draagt zorg voor het secretarieel jaarverslag

5. De penningmeester
• Beheert de gelden van de club in overeenstemming met de beslissingen van het

bestuur.
• Draagt zorg voor de afdracht van de bijdrage aan de Stichting Probus Nederland.
• Zorgt voor een doelmatige en overzichtelijke boekhouding.
• Maakt de financiële rekening en verantwoording op.
• Ontwerpt de begroting.
• Is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

6. Ten behoeve van de continuïteit stelt het bestuur een rooster van aftreden op, waarbij
moet worden geregeld dat ten minste 1 lid van het zittend bestuur, respectievelijk van
een commissie aanblijft.

7. Het bestuur stelt in overleg met de leden elk half jaar een programma op met
betrekking tot voordrachten, excursies, nieuwjaarsbijeenkomst en/of andere
activiteiten. Het programma wordt door de programma- activiteiten commissie
voorbereid en begeleid.

X Commissies 
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1. Het bestuur laat zich bijstaan door een programma- activiteitencommissie waaraan
specifieke taken worden toegewezen. De programma- activiteitencommissie
organiseert excursies en andere activiteiten. De programma- activiteitencommissie
bestaat uit ten minste twee leden en kan ad hoc worden aangevuld. De voorzitter van
de programma- activiteitencommissie maakt deel uit van het bestuur. De leden van
deze commissie zijn 2 jaar in functie en eenmaal herkiesbaar.

2. De club heeft een kascommissie. Deze bestaat uit 2 leden en een reserve-lid. De
zittingsduur is twee jaar. De algemene ledenvergadering benoemt de kascommissie.
De commissie onderzoekt de financiële rekening, brengt van haar bevindingen
schriftelijk verslag uit in de algemene ledenvergadering. Om de twee jaar treedt het
langstzittende commissielid af. Het reserve-lid treedt tot de kascommissie toe. De
algemene ledenvergadering benoemt een nieuw reserve-lid.

XI Kandidaatsstelling en verkiezing 
1. Ten minste vijf weken voor de Algemene Ledenvergadering nodigt het bestuur de

leden uit kandidaten te stellen voor functies in het bestuur en kascommissie en de
programma- activiteitencommissie.

2. Kandidaten melden zich binnen twee weken na de datum van uitnodiging schriftelijk of
per email bij de secretaris.

3. Ook het bestuur kan kandidaten stellen.
4. De namen van de kandidaten worden ten minste één week voor de Algemene

Ledenvergadering bekend gemaakt aan de leden.

XII Vaststelling/wijziging 
1. Vaststelling van dit reglement geschiedt in een daartoe bijeengeroepen bijeenkomst

waar ten minste drie vierde van het aantal leden aanwezig is en met een meerderheid
van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.

2. Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan worden ingediend door het bestuur of
door ten minste 5 leden van de club en wordt schriftelijk bekendgemaakt aan de
leden. Vaststelling van de voorgestelde wijziging geschiedt in een tevoren daartoe
geagendeerde vergadering, waar ten minste drie vierde van het aantal leden aanwezig
is. Het voorstel is aangenomen als ten minste twee derde van de aanwezige leden zich
voor de wijziging hebben uitgesproken.

3. Indien op de in de leden 1 en 2 bedoelde vergadering minder dan drie vierde van het
aantal leden aanwezig is, wordt een tweede bijeen geroepen en wel ten minste twee
en ten hoogste vier weken na de eerstgenoemde vergadering. Tot wijziging wordt dan
besloten, indien ten minste twee derde van de dan aanwezige leden zijn stem voor de
wijziging heeft uitgebracht.

XIII Lidmaatschapsinsigne  
Elk lid van de club ontvangt het Probus lidmaatschapsinsigne. 
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XIV Ontbinding 
1. Opheffing van de club vindt plaats door

• Het geheel ontbreken van leden.
• Een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering.

2. Voor het besluit tot opheffing is een meerderheid van ten minste twee derde van de
uitgebrachte stemmen vereist.

3. Bij het besluit wordt tevens beslist over de bestemming van het eventueel aanwezige
positieve vermogen van de club, met dien verstande dat de bestemming een
maatschappelijk doel moet zijn.

4. Het bestuur is belast met de uitvoering van het besluit tot ontbinding en zorgt voor de
uitkering van het vermogen aan het gekozen maatschappelijk doel.

5. Bij een nadelig saldo wordt dit hoofdelijk over de leden omgeslagen.

XV Onvoorziene gevallen  
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

Aldus vastgesteld te Voorbeeld op XX-YY-20ZZ. 
Voorzitter:   Secretaris: 
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