
 

Stichting Probus Nederland 
 

    
secretariaat:  bankrelatie:  

Korenlaan 13, 3881 DA Putten  NL79 ABNA 0483 8910 10  
tel: 0341 352 271   

e-mail: secretaris@probus-nederland.nl  

  

Formulier clubgegevens Probusclub in Oprichting 
 

 

 
 
1 Bijvoorbeeld “elke 14 dagen” 
2  Uw (concept-)reglement en/of (concept-)statuten opsturen aan: secretaris@probus-nederland.nl 

1. Hoe luidt de naam van de club?  

2. Welke club heeft uw club  gesponsord?   

3. Op welke datum is uw club opgericht?   

4. Op welke datum (ongeveer) hebt u de installa-
tie van de club gepland? 

 

5. Wat is de vestigingsplaats van uw club?  

6. Naam secretaris 

Adres secretaris 

 Emailadres secretaris 

 Telefoonnummer secretaris 

 

7. Naam penningmeester 

 Adres penningmeester 
Emailadres penningmeester 
Telefoonnummer penningmeester 

 

8. Is uw club voor heren, dames, of dames en he-
ren? 

Heren,  Dames,  Dames en heren 
(Doorhalen wat niet van toepassing is) 

9. Hoeveel leden telt uw club nu?   Heren: 
Dames: 

10. Is uw club voornemens jaarlijks 2 of 3 nieuwe 
leden aan te trekken? 

 

11. Worden uw clubbijeenkomsten op een vaste 
dag en tijd gehouden?  
waar: 
wanneer: 
van   uur tot   uur 

Ja/ nee  (Doorhalen wat niet van toepassing is)  
zo ja,  
 

12. Met welke frequentie komt de club bijeen?1:  

13. Stelt uw club het op prijs in de toekomst leden 
van andere Probusclubs op uw clubbijeenkom-
sten te ontvangen (voor rekening gast)?   

 

14. Heeft uw club een (concept-)reglement of 
(concept-)statuten2? 
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Toezending van een ledenlijst wordt op prijs gesteld.  

Datum:  

Naam:  

Handtekening clubsecretaris:  

 

   

Ruimte voor eventuele bijzonderheden:    

   

   

   

   

  

  

 

 
3  Probus-insignes zijn te bestellen via email: winkel@probus-nederland.nl   
4  Kostenvrij via Probus Nederland 

15. Onderschrijft uw club de landelijke standaard 
doelstelling?    

 

16. Bent u voornemens de standaard doelstelling 
in uw reglement op te nemen?    

 

17. Hebben uw clubleden al Probus-insignes3?    

18. Wil uw club nu of in de toekomst gebruik ma-
ken van een eigen Probus Website4 
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