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Algemeen 

Het bestuur van Stichting Probus Nederland  (kortweg: Probus Neder-
land) biedt u hierbij graag zijn jaarverslag 2018 aan. Het bestuur heeft zich 
- naast de gebruikelijke werkzaamheden - vooral beziggehouden met: de 
AVG en de ontwikkeling  van de ICT.  

AVG 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) 
van kracht geworden. De AVG is de Nederlandse uitwerking van de nieuwe 
Europese privacywet GDPR (General Data Protection Regulation), die in de 
hele EU geldig is. De Uitvoeringswet AVG voorziet in de nationale regels 
die nodig zijn ter uitvoering van de GPDR. De AVG vervangt bovendien de 
Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), die in 2001 inging.   

Alle verwerkers van persoonsgegevens moeten voldoen aan de eisen van 
de AVG, dus ook alle verenigingen, groot en klein. Het bestuur van Probus 
Nederland heeft diverse stappen gezet om te voldoen aan de regels van 
de AVG. Zo vindt u op de website van Probus Nederland het Privacy Beleid 
en het Privacy Reglement van Probus Nederland. In deze documenten 
wordt weergegeven, welke verplichtingen het bestuur van Probus Neder-
land heeft, welke rechten de Probusclubs en Probusleden in het kader van 
de AVG hebben, zoals recht op inzage, recht op wijziging en recht op ver-
wijdering van persoonsgegevens. 

Met onze verwerker Mediaversa, die de website host en ICT-werkzaamhe-
den voor ons uitvoert, is een Verwerkers-overeenkomst gesloten, in 
welke overeenkomst Mediaversa verklaart dat zij persoonsgegevens, die 
zij verwerkt, vertrouwelijk zal behandelen. Ook hebben wij een Verwer-
kingsregister ingesteld, waarin de mutaties van  secretariaat en penning-
meesterschap van de Probusclubs worden bijgehouden. 

Probus Nederland verwerkt persoonsgegevens (NAWTE: Naam, adres, 
Woonplaats, Telefoon, E-mailadres) van secretaris en penningmeester en 
zij stuurt Nieuwsbrieven en uitnodigingen onder meer voor de Landelijke 

https://gallery.mailchimp.com/09b638320a0433cac43ef078b/files/997b7dd0-a3b5-4b45-965f-0abc6b5bff26/Nieuwsbrief_2_Extra_ZW.pdf#page=1
https://gallery.mailchimp.com/09b638320a0433cac43ef078b/files/997b7dd0-a3b5-4b45-965f-0abc6b5bff26/Nieuwsbrief_2_Extra_ZW.pdf#page=1
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Probusdag en verzoeken om de enquête in te vullen en de jaarlijkse bij-
drage te betalen naar de secretaris en penningmeester. Wijzigingen van 
(de gegevens van) secretaris en van penningmeester van een Probusclub 
geeft de secretaris van een Probusclub aan ons door of zal in de toekomst 
de Probusclub zelf in de adressenlijst invoeren. Gezien  deze werkwijze en 
gezien ook de relatie die de Probusclubs en Probus Nederland hebben 
achten wij afzonderlijke en nog eens schriftelijk vastgelegde toestemming 
voor het aanhouden van een adressenlijst en het sturen van Nieuwsbrie-
ven en uitnodigingen  niet nodig. 

Indien een Probusclub geen uitnodigingen of Nieuwsbrieven  per email 
wenst te ontvangen kan zij dit kenbaar maken aan het bestuur van Probus 
Nederland. 

Voorts heeft het bestuur van Probus  Nederland  begin mei 2018 in een Ex-
tra Nieuwsbrief nadere informatie omtrent deze AVG gegeven aan de Pro-
busclubs en in deze Nieuwsbrief een aantal bijlagen en modellen opgeno-
men, die de Probusclubs kunnen gebruiken om te voldoen aan de vereis-
ten van de AVG. 
De Bijlagen/modellen betroffen: 

• Voorbeeld Privacy beleid  

• Voorbeeld Privacy Reglement  

• Voorbeeld Verwerkingsregister  

• Toestemmingsverklaring leden  
Algemene info over AVG voor Probusclubs. 
 

Website en ICT 

Het bestuur heeft ook in 2018  veel aandacht en geld besteed aan de ICT: 
de ontwikkeling van een nieuwe ICT-omgeving voor de websites van  Pro-
bus Nederland en van de Probusclubs is in 2018 vrijwel geheel afgerond.  

In de nieuwe situatie die in 2017 ontstond toen werd overgeschakeld op 
Wordpress en werd overgegaan naar een ander ICT-bedrijf Mediaversa 
moest aanvankelijk vaker dan voorheen een beroep gedaan worden op 
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externe hulp van Mediaversa, hetgeen in 2017 extra kosten met zich mee-
bracht. In 2018 is hiervoor een oplossing gevonden in het eerder en vaker 
inzetten van het support-team van Probusleden  en door de ontwikkeling 
van de clubadministratie en het geven van  informatie, waardoor de Pro-
busclubs in de toekomst meer zelf kunnen doen dan voorheen het geval 
was.    

Het aantal Probusclubs met een eigen clubwebsite heeft zich als volgt ont-
wikkeld:  

2013: 166                                                                                                                                                                                            
2015: 200                                                                                                                                                                                            
2017: 234                                                                                                                                                                                         
2018: 251  

In 2018 werden 17 nieuwe websites ingesteld. 

In 2018 is zoals gezegd ook gewerkt aan de automatisering van een club-
administratie die ook door de Probusclubs kan worden gebruikt; in totaal 
is daaraan € 15.000 besteed. Hiervan is een deel groot € 10.000 ten laste 
van de reserve ICT gebracht en de rest is ten laste van het resultaat geko-
men. Hiermee is de ontwikkeling van de nieuwe clubadministratie vrijwel 
afgerond. 

De kosten ICT in 2018 bedroegen:  

Hosting en domeinregistratie € 6.276                                                                                                            
Uren ondersteuning Mediaversa € 7.196                                                                                                                                 
Uren ontwikkeling clubadministratie € 14.852                                                                                                                      
Af: Ten laste reserve ICT €  10.007 

Per saldo ten laste van 2018 € 18.917              
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Activiteiten voor en vanuit de Probusclubs 

Probus Golfdag 
Op 12 juli 2018 organiseerde de Stichting Probus Golf haar jaarlijkse golf-
toernooi. Ditmaal was gekozen voor de prachtige baan van de Groes-
beekse, onderdeel van het Rijk van Nijmegen. Er werd gespeeld op de lus 
Noord en de uitdagende lus Oost. 

Er kon weer ingeschreven worden voor een individuele Stableford wed-
strijd. Hiervan maakten 29 deelnemers gebruik, die verdeeld waren over 
10 flights. Daarnaast kon in teamverband getracht worden de beste score 
te halen via de spelvorm Texas Scramble; het aantal deelnemers hiervoor 
was 55, verdeeld over 14 flights. 

Hoewel het primaire doel was een gezellige golfdag te hebben, was er na-
tuurlijk ook een gezonde competitie en  waren er ook op diverse onderde-
len prijswinnaars. 
 
STABLEFORD: 
Eerste prijs:      
Heren: K. Stol Probusclub Maas en Raam 34 punten 
Dames: J. Faber Probusclub Den Helder 34 punten 
Tweede prijs:   
Heren: R. Spiele Probusclub Hillegersberg II 33 punten 
Dames: Q.E. Lensvelt-Ruys Probusclub '96 Apeldoorn 32 punten 
 
TEXAS SCRAMBLE: 
Eerste prijs:  

het team van Probusclub Beijerland,  
bestaande uit de heren J. Dam, B. Blijdorp, P. van Nederpelt en T. Blom 

Tweede prijs:  
het team van Probusclub Maas en Niers,  
de heren C.A.J. Cammaert, L. Korving, J.W.J.P. Botden en J.F. Klaver 

 
LONGEST:  
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Heren: R. Dingemans Probusclub Heenetrecht 
Dames: M. Slot Probusclub Den Helder 

 
NEARY 

Heren: G. Heerink Probusclub Tilburg 
Dames: M. van der Gouw Probusclub Tilburg 

 
De winnaars van de eerste prijzen ontvingen van de voorzitter van Probus 
Nederland, de heer Hans Klein, een Probus-medaille met inscriptie. 

 
Landelijke Probus Bridge Drive 2018 
Op vrijdag 27 juli 2018 vond de zesde Landelijke Probus Bridge-Drive 
plaats, georganiseerd door Probusclub De Vrije Heeren te Vianen, in sa-
menwerking met de Bridge Club Vianen. Het was die dag de warmste dag 
van het jaar. Mede hierdoor waren er nogal wat afzeggingen. Een lijn van 
8 paren “thuisbridgers” en de overige 24 paren “clubbridgers” speelden 
topintegraal verdeeld over twee lijnen. 

Het winnend paar bij de thuisbridgers bestond uit Egbert Molijn en Eric 
Stroeve uit Zeist met 60,12% en bij de clubbridgers waren de winnaars 
Willy en Agnes Oolthuis uit Berkelvallei met 62,18%.  

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 2018 zijn er zeven (in 2017: drie en  in 2016: drie) nieuwe Probusclubs 

geïnstalleerd en gecertificeerd, te weten: 

 Naam Installatiedatum 

 Probusclub Vrouwen Zwolle en omstreken 12 januari 2018 

 Probusclub Maas  en Waal teDruten,  1 februari 2018 
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 Probusclub Texel te Den Burg Texel 19 april 2018 

 Probusclub Maarssen te Maarssen  19 april 2018 

 Probusclub Alphen en omstreken dames  4 juni 2018  

 Probusclub Contrefort te Dongen 18 december 2018 

 Probus Haagse Vrouwen te Den Haag 19 december 2018  

Ultimo 2018 bedroeg het aantal bij Probus Nederland aangesloten Probus-
clubs 441, onderverdeeld in 

321 herenclubs,  
25 damesclubs, en  
95 gemengde clubs.  

In oprichting waren 3 Probusclubs. 

Bestuurssamenstelling      

Het bestuur was gedurende het jaar 2018 als volgt samengesteld: 

Ing. J.A. (Hans) Klein, PC Sliedrecht,  voorzitter 

Mevr. 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-Leijdal, 2e secretaris 

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

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

dhr. H. (Hennie) Ardesch, PC Tubantia,  bestuurslid pr en communicatie 
 

Per 1 januari 2019 is de heer Peter Blom (PC Putten) benoemd tot 

secretaris als opvolger van Jan van Zoest, die ultimo 2018 is afgetreden in 

verband met het bereiken van de maximale bestuurstermijn. 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 (deel van het jaar), 

Ad van Helvoort en Hennie Ardesch (deel van het jaar).  

Het bestuur van Probus Nederland is in 2018 viermaal  in vergadering bij-
een geweest. 
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Probuswinkel    
Dit jaar was er geen landelijke Probusdag, waardoor er dit jaar ook geen – 
extra - omzet van de fysieke winkel was. Ook bestaat er sinds enkele jaren 
geen papieren “Probus in een Notendop” meer en dit zorgt eneneens voor 
een iets teruglopende omzet. Desondanks is er meer verkocht dan be-
groot. De verkopen in 2018 (inclusief € 403 doorberekende verzendkos-
ten) besloegen een bedrag van € 7.486 en de netto-opbrengst was € 3.160 
(2017: € 3.362 en 2016: € 3.157). 

Voor gedetailleerde informatie over de Probuswinkel verwijzen wij naar 

de Jaarrekening 2018 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 en Peter Blom  
resp. secretaris en intredend secretaris 
20 januari 2019 


