
1 
 

           Jaarverslag 2017 van Stichting Probus Nederland   
 

 

Algemeen 

Het bestuur van Stichting Probus Nederland  (kortweg: Probus Nederland of de Stichting)  biedt u 

hierbij graag zijn jaarverslag 2017 aan. 

Het bestuur heeft zich - naast de gebruikelijke werkzaamheden - vooral beziggehouden met:  

a) de afronding van de discussie over de positie van Stichting Probus Nederland ten opzichte van de   

     Probusclubs;  

b) de Landelijke Probusdag 2017 en  

c) de ontwikkeling en de problemen van de ICT.  

 

Afronding discussie positie Stichting Probus Nederland 

Op 4 november 2016 zijn het bestuursbesluit inzake het advies van de Commissie Probus 2016 en de 

bijlagen ter raadpleging naar de Probusclubs gestuurd. Via een antwoordformulier werd gevraagd of 

ingestemd kon worden met de statuten en het huishoudelijk reglement, dan wel niet ingestemd kon 

worden of dat men zich onthield van een oordeel. 

 

Van de 211 Probusclubs die een reactie hebben gegeven op de statuten is de verdeling dat: 

- 177 Probusclubs hiermee instemmen; 

-   22 Probusclubs hiermee niet instemmen; 

-     9 Probusclubs zich van een oordeel onthouden; 

-     3 Probusclubs het antwoordformulier niet hebben ingevuld (hebben nadere vragen). 

Ten aanzien van het huishoudelijk reglement zijn de reacties hiermee in lijn, daar: 

- 178 Probusclubs hiermee instemmen; 

-   20 Probusclubs hiermee niet instemmen; 

-   10 Probusclubs zich van een oordeel onthouden; 

-     3 Probusclubs het antwoordformulier niet hebben ingevuld. 

Na voornoemde ruime instemming van de Probusclubs zijn op 27 juni 2017 de gewijzigde statuten 

notarieel verleden en is een nieuw huishoudelijk reglement ingevoerd, waarin de spelregels over 

autonomie van de Probusclubs en de dienstverlenende rol van Stichting Probus Nederland nog eens 

uitdrukkelijk zijn vastgelegd. 

Het bestuur is blij met alle reacties en voelt zich daardoor gesteund. De wens voor een meer 

democratische betrokkenheid van de Probusclubs bij de Stichting, zonder aantasting van de 

autonomie van de Probusclubs, wordt daarmee gerealiseerd. Het besluitvormingsproces van een 

belangrijke en inspannende periode is hiermee afgesloten. 
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Landelijke Probusdag 2017 

Op 8 november 2017 is de 14e Landelijke Probusdag te Ede in de ReeHorst gehouden. 

Het aantal deelnemers bleef dit keer duidelijk achter bij voorgaande landelijke bijeenkomsten. In 

totaal waren er 368 betalende deelnemers; per deelnemer werd € 35 aan de clubs in rekening 

gebracht, hetzelfde bedrag als de voorgaande keren. Door het lagere aantal deelnemers waren ook 

de consumptieve bestedingen lager, zodat de netto kosten toch binnen het gebruikelijk patroon 

vielen. 

Inleiding door de voorzitter 

 
Beleid voorgaande jaren 
De voorzitter, Hans Klein, schetste het beleid van de voorgaande jaren. 

Afgelopen jaren, zo begon hij zijn inleiding, waren roerige tijden. Oorzaak was het bestuursvoorstel in 

2013 om eens in de tien jaren de Probusclubs te her-certificeren. Dit voorstel stuitte tijdens de 

Landelijke Probusdag 2013 op zulke grote bezwaren dat het ter vergadering is ingetrokken. De jaren 

erna waren nodig om het geschonden vertrouwen te herstellen. Dit gebeurde via adviezen van de 

Commissie Meiresonne in 2014 en 2015 en via de daarop gebaseerde bestuursvoorstellen, maar op 

de Landelijke Probusdag 2015 bleken deze adviezen en de voorstellen niet voldoende om dit 

vertrouwen terug te brengen. 

Daarop werd de Commissie Probus 2016 ingesteld die in 2016 haar advies aan het bestuur uitbracht, 

welk advies het bestuur vrijwel geheel overnam. De belangrijkste conclusies van dit advies en de 

daarop gebaseerde bestuursvoorstellen: Probusclubs zijn autonoom, de Stichting Probus Nederland 

is een dienstverlenend instituut. Dit was niet iets nieuws maar een herbevestiging van wat al sinds 

1986, toen een comité als brievenbus en als service-instituut voor de Probusclubs ging functioneren, 

gold. Toen in 1990 het comité werd omgezet in een Stichting, veranderde deze situatie niet. 

Na raadpleging van en na een ruime instemming van de Probusclubs zijn op 27 juni 2017 de 

gewijzigde statuten notarieel verleden en is een nieuw huishoudelijk reglement ingevoerd, waarin 

voorgenoemde spelregels over autonomie van de Probusclubs en de dienstverlenende rol van de 

Stichting Probus Nederland nog eens uitdrukkelijk zijn vastgelegd. 

Toekomstig beleid 

Hans Klein vervolgde zijn betoog met de volgende schets van het toekomstig beleid. 

Het concept van Probus heeft zijn nut bewezen: 40 jaar Probus in Nederland met nu 434 

Probusclubs, onderverdeeld in 321 herenclubs, 22 damesclubs en 91 gemengde clubs. De service-

activiteiten van Probus Nederland worden, zo blijkt uit de contacten met de Probusclubs, over het 

algemeen gewaardeerd. Het gaat om de Nieuwsbrieven en de website. 

Conform het advies van de Commissie Probus 2016 heeft het bestuur besloten een bestuurslid 

Communicatie en PR aan te stellen voor een betere dienstverlening en sterker contact met de 

Probusclubs. Dit bestuurslid gaat ook de Probus-winkel beheren. 

De voorzitter schetste de ontwikkeling van de website van Probus Nederland, welke website in 2009 

is opgezet en die ontwikkeld werd door een eenmansbedrijf. Dit bedrijf heeft in 2016 het contract 

opgezegd en besloten is met een ander bedrijf, in casu Mediaversa, in zee te gaan. Het nieuwe 

systeem, gebaseerd op Wordpress, blijkt nog de nodige vragen en problemen te geven. In de nieuwe 
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situatie moet vaker dan voorheen een beroep gedaan worden op externe hulp van Mediaversa, 

hetgeen extra kosten met zich meebrengt. Er wordt gezocht naar oplossingen waarbij de Probusclubs 

meer zelf kunnen doen dan nu het geval is. 

In verband met 40 jaar Probus in Nederland heeft het bestuur een persbericht doen uitgaan naar de 

Nederlandse media. Tot nog toe waren we tamelijk passief in het uitdragen van de Probus-gedachte. 

De jaarlijkse bijdrage van de Probusclubs aan Probus Nederland bedraagt momenteel € 40. Doch 

gezien de toename van het aantal clubwebsites en de kosten van de nieuwe website kan niet 

ontkomen worden aan een hogere bijdrage de komende jaren. 

De voorzitter sloot zijn betoog af met de woorden dat Probus Nederland een nieuwe start maakt met 

de gewijzigde statuten en met het nieuwe huishoudelijk reglement. Met en in deze documenten is de 

gewenste democratische betrokkenheid van de Probusclubs bij Stichting Probus Nederland opnieuw 

vastgelegd. 

Er werden geen vragen gesteld en er werden geen opmerkingen gemaakt na de inleiding van de 

voorzitter.   Kennelijk was men blij dat Probus Nederland - na vijf raadplegingen over de verhouding 

van de Stichting met de Probusclubs - in rustiger vaarwater terecht was gekomen.   

40 jaar Probus in Nederland 

Probus Delft 1 is opgericht op 3 november 1977 en bestond in 2017 dus 40 jaar; zij is de oudste 

Probusclub in Nederland.  

Deze veertigjarige club werd opgericht door drie leden van de Rotaryclub Delft - Vrijhof, de heren 

Herman Herwig, Herman Vos en IJsbrand Roosjen. De belangrijkste reden tot oprichting was het 

voorkomen van eenzaamheid ná pensionering door het niet meer direct deelnemen aan een 

maatschappelijk netwerk.  

Tijdens de Landelijke Probusdag 2017 werd mevrouw Elke Olsder-Toxopeus, voorzitter van Probus 

Delft 1, geïnterviewd door mevrouw Marieke Bruins Slot-Vis, vicevoorzitter van het bestuur van 

Probus Nederland. Mevrouw Bruins Slot-Vis constateerde dat er bij dit interview twee vrouwen op 

het podium zaten om het 40-jarig jubileum meer glans te geven. Zij vond dit een voorbeeld voor het 

buitenland. Die toelating van vrouwen tot het lidmaatschap van Probus is, zo vonden interviewer en 

geïnterviewde, de grootste wijziging die Probus in haar bestaan heeft meegemaakt. 

Terug naar waar het allemaal begon: terug naar Delft!  

Delft wordt sinds eind juni 2017 genoemd als statutaire zetel van Stichting Probus Nederland in 

plaats van Ede in Gelderland, de plek waar wij nu bij elkaar zijn. Mevrouw Olsder, zelf lid sinds 2010, 

vond dit een mooi gebaar en stelde het op prijs, want: "Als Delft niet zo voortvarend te werk was 

gegaan en de leden niet had aangespoord nieuwe leden te zoeken om nieuwe clubs op te richten, 

konden wij thans niet spreken van 434 clubs met ruim 12.500 leden". 

Het Reformatorisch Dagblad heeft aandacht geschonken aan dit jubileum door in november en 

december 2017 zeven artikelen te plaatsen over Probus Delft 1. Deze artikelen zijn te vinden op de 

website van Probus Nederland onder: https://probus-nederland.nl/40-jaar-probus-nederland/. 

https://probus-nederland.nl/40-jaar-probus-nederland/
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Enquête 2017 

Na de pauze presenteerde de heer Hein Banken, penningmeester van het bestuur van Probus 

Nederland, de resultaten van de tweejaarlijkse enquête.   

                                                                                                                                                                                               

Er hebben 372 van de 434 Probusclubs meegedaan met de enquête. 

Bij de enquête 2015 waren er 429 Probusclubs en bij de enquête 2017 434, een groei van 5. 

Gemiddeld zijn er 28,6 leden per Probusclub. Het aantal leden van de Probusclubs die hebben 

meegedaan aan de enquête is 10.598, geëxtrapoleerd naar 434 Probusclubs komt het aantal bij 

Probusclubs aangesloten leden uit op 12.400. 

 

Het percentage vrouwelijke leden van Probusclubs is gegroeid van 10,7 naar 12,1, mede dankzij de 

vier nieuwe damesclubs die in de periode 2015-2017 zijn opgericht. 

 

Er is opnieuw een behoorlijke stijging van de gemiddelde leeftijd van 74,9% naar 75,35%. Vraag: is de 

gemiddelde leeftijd van een Probusclub hoger naarmate een Probusclub langer bestaat? Na 

ongeveer 20 jaar blijkt de gemiddelde leeftijd van een Probusclub zich te stabiliseren; de Probusclubs 

van het eerste uur zijn gemiddeld niet ouder dan de Probusclubs die 20 jaar later begonnen zijn. 

Leeftijdsklassen Probusclubs:  

 < 70 :     23  

70-72 :     30  

73-74 :     70 

75-76 :   124 

> 77  :    124 

Eigen lezingen op de bijeenkomsten: 41%, Gastsprekers: 25%, Excursies: 14%, Overige activiteiten 

(etentjes, sportieve activiteiten bij voorbeeld): 20%. Het percentage aan Eigen lezingen neemt niet af 

naarmate de gemiddelde leeftijd hoger wordt. 

Lezing Professor Dr. D. (Douwe) Draaisma                                                                                                           
Daarna hield Professor Douwe Draaisma zijn lezing genaamd: “Het geheugen op leeftijd: Wat we 

over herinneren en vergeten moeten weten”. 

Hij begon met de opmerking dat het hem treft dat toetreding van leden van 68 jaar bij Probusclubs 

als verjonging wordt gezien. En voorts, dat er niet veel verschillen zijn tussen de geheugens van jonge 

en oude mensen. 

Rashomon-effect                                                                                                                                                    

Hij beschreef het Rashomon-effect: “Het Rashomon-effect is het effect van de subjectiviteit van de 

waarneming bij herinneringen. Het effect houdt in dat wanneer men verschillende getuigen dezelfde 

gebeurtenis laat navertellen, ze vaak behoorlijk verschillende – maar tevens even aannemelijke – 

verhalen vertellen”. 

Geheugens                                                                                                                                                                     

Er zijn vele soorten geheugen: visueel, motorisch, akoestisch etc.                                                                         

De default setting van ons geheugen is: vergeten. 

Welke geheugenprocessen werken Rashomon-effect in de hand? 
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1. Cryptomnesie                                                                                                                                                      

2. Ouderdomsvergeetachtigheid                                                                                                                          

3. Het eindeffect (Kahneman) 

Cryptomnesie  

Betekent letterlijk 'verborgen geheugen'. De term wordt gebruikt om de bron te verklaren van 

ervaringen waarvan mensen geloven dat ze origineel is maar die eigenlijk gebaseerd is op 

herinneringen van gebeurtenissen die ze vergeten zijn. Voorbeeld 1: Hoe kan het dat uw collega wel 

uw idee heeft onthouden, maar vergeten is dat het úw idee was? Voorbeeld 2: Huidige literatuur: 

“onbewust plagiaat”. 

Ouderdomsvergeetachtigheid                                                                                                                                        

Wat is oud? Oud zijn anderen. Ouderdomsklachten moeten jeugdige uitstraling hebben. Wat 

verraadt dit over hoe we ouderdom echt zien?                                                                                                                   

Wat gaat achteruit bij het ouder worden? De top 3: 

1. Niet op namen kunnen komen                                                                                                                         

2. Niet op woorden kunnen komen                                                                                                                     

3. Je plannen vergeten 

Oorzaak volgens ouderen, de leeftijd: Oorzaak volgens jongeren, een druk leven. 

Het Eindeffect                                                                                                                                                         

Twee condities:  

1. Hand 60 sec in ijswater                                                                                                                                 

2.  Hand 60 sec in ijswater - en daarna nog 30 sec in iets minder koud water  

Welke van de twee werd als het minst onaangenaam herinnerd? Inderdaad, de tweede.  Welke van 

de twee zou ú kiezen als u deelnam aan het experiment?  Ofwel: kiest u voor de minste pijn (1) of 

voor de herinnering aan de minste pijn (2)? 

De voorzitter dankt Professor Douwe Draaisma voor zijn zeer interessante, met veel vaart en humor 

gebrachte presentatie; in zijn verhaal en in zijn voorbeelden, zo betoogde hij, hebben we veel van 

ons zelf herkend. 

Uit contacten van bestuursleden met de deelnemers bleek dat men genoten had van deze dag, in het 

bijzonder van de presentatie van Douwe Draaisma.  

Website en ICT 

Het bestuur heeft in 2017 veel aandacht en geld besteed aan de ICT, met name aan het verder 

opzetten en invoeren van een nieuwe website voor Probus Nederland en voor de Probusclubs, een 

website die meer mogelijkheden biedt dan de vorige.                                                                                                                                                                    

Het nieuwe systeem blijkt nog de nodige vragen en problemen te geven. In de nieuwe situatie moet 

vaker dan voorheen een beroep gedaan worden op externe hulp van Mediaversa, hetgeen extra 

kosten met zich meebrengt. Er wordt gezocht naar oplossingen waarbij de Probusclubs meer zelf 

kunnen doen dan nu het geval is.                                                                                                                                                                                                   
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De jaarlijkse bijdrage van de Probusclubs aan Probus Nederland was in 2017 € 40. Doch gezien de 

toename van het aantal clubwebsites (2013: 166; 2015: 200; 2017: 239) en de kosten van de nieuwe 

website kan niet ontkomen worden aan een hogere bijdrage de komende jaren.  

Waar in de begroting 2017 geen rekening mee was gehouden zijn de benodigde uren voor 

ondersteuning door ICT-bureau Mediaversa. Ondanks het feit dat van een standaard web-omgeving 

gebruik wordt gemaakt (het veel gebruikte WordPress), blijkt dat de ICT-supportgroep niet zoals 

voorheen een aantal dingen zelf kan doen, zodat ook voor relatief eenvoudige zaken de hulp van 

Mediaversa moest worden ingeroepen. Tegen het einde van het jaar zijn er wel maatregelen 

genomen om de afhankelijkheid van de leverancier te verminderen en daarmee de kosten te 

drukken. Maar we verwachten toch dat de ICT kosten in de toekomst op een structureel hoger 

niveau zullen liggen, mede door de groei van het aantal deelnemende Probusclubs. Om die reden is 

het noodzakelijk de jaarbijdrage van de clubs vanaf 2018 te verhogen van € 40 naar € 70 per jaar. 

Activiteiten voor en vanuit de Probusclubs 

Probus Golftoernooi 2017 

Op 6 juli 2017 organiseerde de Stichting Probus Golf weer haar jaarlijkse golftoernooi. Er werd voor 

de tweede keer gespeeld op de prachtige baan van het Rijk van Nunspeet. Er kon ingeschreven 

worden voor een individuele Stableford wedstrijd. Daarnaast kon in teamverband getracht worden 

de beste score te halen via de spelvorm Texas Scramble. 

Hoewel het primaire doel was een gezellige golfdag te hebben, was er natuurlijk ook een gezonde 

competitie en waren er ook op diverse onderdelen prijswinnaars. 

STABLEFORD: 

Eerste prijs:     heren  : de heer K. Stol, Probusclub Maas en Raam 

                          dames : mevrouw B.C.M. van Schoot-Alink, Probusclub Oldenzaal. 

Tweede prijs:  heren : de heer D. Zandee, Probusclub Markiezaat 

                          dames : mevrouw Q.E. Lensvelt-Ruys, Probusclub Probus 96. 

 

TEXAS SCRAMBLE: 

Eerste prijs   : het team van Probusclub De Loosdrechtse Plassen bestaande uit de heren F.   

                         Spliet, G. Schaap, M. Blom, J. Mullers 

Tweede prijs: het team van Probusclub Beijerland bestaande uit de heren P.J. Dam, B. Blijdorp,                    

            J.C. Bakker, P. v.d. Graaf. 

 

LONGEST:  

Heren             : de heer P. Piets, Probusclub Hellendoorn 

Dames            : mevrouw B.C.M. van Schoot- Alink, Probusclub Oldenzaal. 

 

NEARY:  

Heren             :  de heer P. v.d. Graaf, Probusclub Beijerland 

Dames            : mevrouw T. v.d. Neut, Probusclub Odijk. 

 

De winnaars van de eerste prijzen ontvingen van de voorzitter van Probus Nederland, de heer Hans 

Klein, een Probus-medaille met inscriptie. 
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Landelijke Probus Bridge-Drive 2017 

Op vrijdag 28 juli 2017 vond de vijfde Landelijke Probus Bridge-Drive plaats, georganiseerd door 

Probusclub De Vrije Heeren te Vianen, in samenwerking met de Bridge Club Vianen. Veel Probusclubs 

waren vertegenwoordigd. 

Het winnende paar bij de thuisbridgers bestond uit Joke Grijpsma en Wil van de Water uit IJsselstein 

met 60,71% en bij de clubbridgers waren dat Adry Janmaat en Jac de Groot uit Vianen met 68,21%.  

Uit handen van Hans Klein, voorzitter van Probus Nederland, ontvingen de winnaars een Probus-

medaille met inscriptie.  

Graag dankt het bestuur van Probus Nederland de organisatoren van de Probus Golfdag en de 

Probus Bridge-Drive voor de perfecte organisatie. 

Ontwikkeling aantal Probusclubs  

In 2017 zijn er drie (in 2016: drie) nieuwe Probusclubs geïnstalleerd en gecertificeerd, te weten: 

• Probusclub Akersloot-Uitgeest te Akersloot, installatie op 10 januari (herenclub); 

• Probusclub Mathilde De Bilt-Zeist te Bilthoven, installatie op 14 september (damesclub) 

• Probusclub Vrouwen Pauw-er Ermelo te Ermelo, installatie op 7 november (damesclub). 

 

Ultimo 2017 bedroeg het aantal bij Probus Nederland aangesloten Probusclubs 434, onderverdeeld 

in 321 herenclubs, 22 damesclubs en 91 gemengde Probusclubs. In oprichting waren 5 Probusclubs. 

Bestuurssamenstelling                                                                                                                                          
Het bestuur van Probus Nederland is in 2017 vijf maal  in vergadering bijeen geweest. Het bestuur 

was gedurende het jaar 2017 als volgt samengesteld: 

dhr.  ing. J.A. (Hans) Klein                         (PC Sliedrecht)                      voorzitter 

mw. M.Ch. (Marieke) Bruins Slot-Vis      (PC Hoorn)                             vicevoorzitter 

dhr. mr. J.A.J. (Jan) van Zoest                   (PC Alphen III)                     secretaris 

dhr. drs. A.J.M. (Ad) van Helvoort           (PC Tilburg-Leydal)               2e secretaris/clubadministratie 

dhr. drs. H.M. (Hein) Banken                    (PC Oud-Maartensdijk)        penningmeester 

dhr.  ir. M.N.A.E.(Michel) Hoevenaars    (PC Treeswijk)                        bestuurslid ICT zaken                                

De taak als beheerder van de Probus-winkel werd tot 1 november  2017 uitgevoerd door mevrouw 

Renée Stuurman, lid van Probusclub ProGein; zij maakte geen deel uit van het bestuur. Wij danken 

Renée Stuurman graag voor haar werk voor de Probus-winkel. De winkel wordt voortaan beheerd 

door de penningmeester, Hein Banken. 

Per 1 januari 2018 is de heer Hennie Ardesch (PC Tubantia) benoemd tot bestuurslid Communicatie 

en PR. Het beheer van de website van Probus Nederland werd verzorgd door de 2e secretaris, Ad van 

Helvoort. De redactie van de Probus Nieuwsbrief bestond uit de bestuursleden Marieke Bruins Slot-

Vis en Ad van Helvoort.  

Probuswinkel                                                                                                                                                              
Dit jaar was er weer een Landelijke Probusdag hetgeen doorgaans betekent dat er extra omzet wordt 

gegenereerd wegens de fysieke aanwezigheid van de winkel. Het effect daarvan was in 2017 toch 

wat tegenvallend: tijdens de vorige Probusdag in 2015 werd voor  € 1.131 verkocht, dit jaar was dat 

€ 737,50. Maar ondanks dat werden er toch 38 insignes en 24 dassen meer verkocht dan in 2016. 
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De verkoop van de boekjes “Probus in een Notendop” is dit jaar beëindigd, in 2016 verkochten we 

nog voor € 244 aan deze boekjes. Er zullen geen nieuwe boekjes worden gemaakt; de informatie is 

gemakkelijk te vinden op onze website – onder: https://probus-nederland.nl/wp-

content/uploads/2017/12/Probus-Informatieboekje2017.pdf –  en kan daar ook up-to-date worden 

gehouden.  

Voor gedetailleerde informatie over de Probus-winkel verwijzen wij naar de Jaarrekening 2017 van 

Probus Nederland. 

Ten slotte  

Het bestuur van Probus Nederland wil zich samen met alle Probusclubs blijven inzetten voor een 

gezonde en sterke organisatie van Probusclubs. Het bestuur dankt graag iedereen, die dit jaar een 

bijdrage heeft geleverd aan het in stand houden en versterken van de Probus-organisatie en de 

Probus-gedachte. 

Jan van Zoest, secretaris bestuur Stichting Probus Nederland 

22 februari 2018 

https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2017/12/Probus-Informatieboekje2017.pdf
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2017/12/Probus-Informatieboekje2017.pdf

