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Voorwoord 

De tweejaarlijkse Landelijke Probusdag vond plaats op 13 november 2019, waarbij ons bestuur verslag deed over 
de vervulling van taken de afgelopen jaren en het toekomstig beleid.  

Het gaat goed met de Probusclubs, gezien de groei met 11 clubs in twee jaar.  

Uitleg is gegeven over de Bestuursvacatures, de financiën, de website en de service-activiteiten, waarna vragen 
vanuit de zaal (gevuld met ca. 350 Probusleden) werden beantwoord.  

Prof. Dr. T. (Theo) Bemelmans hield een zeer interessante lezing over informatiesystemen en automatisering, met 
vragen aan de zaal en ook voor ouderen herkenbare beelden. Zijn Powerpoint presentatie heeft hij desgevraagd 
voor ons beschikbaar gesteld (zie de link bij het verslag).   

Na de pauze het verslag door penningmeester Hein Banken over de tweejaarlijkse enquêteresultaten (vitaliteit 
Probusclubs) en een interessante lezing van mevrouw Annegreet Van Bergen over Het goede leven (hoe Neder-
land in een halve eeuw steeds welvarender werd). Het was een voor allen zeer herkenbare terugblik, mede dank-
zij de nostalgische foto’s bij haar presentatie. De foto’s zijn door haar ons beschikbaar gesteld (zie de link bij het 
verslag).   

We kunnen terugzien op een geslaagde dag, hetgeen bleek uit de vele contacten van ons bestuur met de congres-
gangers. Veel leesplezier met het verslag en de bijlagen.  

Twee weken na de Landelijke Probusdag overleed plotseling ons bestuurslid Hennie Ardesch. Vandaar een ‘In me-
moriam Hennie Ardesch’ in deze Nieuwsbrief. Het bestuur heeft tijdens de herdenkingsbijeenkomst de familie 
toegesproken en veel sterkte gewenst 

J.A. (Hans) Klein  

Voorzitter Probus Nederland 
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Bestuursmededelingen 

 

In memoriam Hennie Ardesch 

Enkele weken na de Landelijke Probusdag overleed volkomen onverwacht, betrokken 
en actief zoals altijd, Hennie Ardesch, bestuurslid communicatie van Probus Neder-
land. 

Hennie was, samen met penningmeester Hein Banken nauw betrokken bij de organi-
satie van de Landelijke Probusdag. Hij zou ook de organisatie van de volgende Pro-
busdag over twee jaar op zich nemen. 

Hennie was een sprankelende, sociaal bewogen man, vol ideeën, die hij vaak ook in 
daden wist om te zetten. Hij stimuleerde iedereen met zijn enthousiasme en daagde 
uit platgetreden paden te verlaten en grenzen te verleggen. Weerstand moet een uit-
daging zijn, geen rem. 

Helaas zullen we Hennie moeten missen. Niet alleen wij, maar vooral ook zijn echtgenoten, kinderen en kleinkin-
deren. Wij condoleren hen en wensen hen de kracht het leven na Hennie weer op te pakken. Hennie zal zeker ook 
in de toekomst in hun leven blijven, zoals Hennie ook op ons een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. 

Het bestuur van Probus Nederland 

 

Impressie van de 15e Landelijke Probusdag op 13 november 2019 in de ReeHorst te Ede 

 

Opening en welkom 

De voorzitter van het bestuur van Stichting Probus Nederland, de heer Hans Klein, opent de Landelijke Probusdag 
2019  en verwelkomt de aanwezige Probusleden en de gasten. Een bijzonder woord van welkom geldt Gauthier 
de Brabandere, Nationaal Coördinator van Probus België, Yvan Vandewalle, bestuurder Internationale Contacten 
van Probus België, en Dirk de Goede van Probusclub Dorsten uit Duitsland.  

Veel oud-bestuursleden blijven Probus een warm hart toedragen blijkens hun assistentie bij de aanmeldtafels en 
bij de Probus-winkel. Dank daarvoor. Ook de leiders van de ICT-workshops, die parallel aan dit congres worden 
gehouden, worden hartelijk verwelkomd: Ubbo van Piggelen en Hennie Roelofs. Het is goed om ook een fotograaf 
in ons midden te hebben: Johan Bruinsma. 

De voorzitter stelt de bestuursleden voor: Marieke Bruins Slot-Vis, (vicevoorzitter), Peter Blom, (secretaris), Hein 
Banken (penningmeester), Michel Hoevenaars (ICT-bestuurder) en Hennie Ardesch, (PR en Communicatie). Ad 
van Helvoort (2e secretaris) is helaas afwezig vanwege ziekte.  

Probus-activiteiten  

Volgens de Statuten, zo vervolgt de voorzitter, geeft het bestuur tijdens de Landelijke Probusdag een uiteenzet-
ting over de vervulling van zijn taken. Daarbij wordt tevens aandacht geschonken aan het toekomstige beleid.  

Probus in cijfers 

Het concept Probus bestaat nu 42 jaar in Nederland. Het gaat goed met de Probusclubs in Nederland. Er zijn 445 

Foto van Twitteraccount 
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clubs, te weten 322 heren, 25 dames en 98 gemengd, 11 meer dan twee jaar geleden. Momenteel zijn twee clubs 

in oprichting en daarom zal het aantal Probusclubs minder snel stijgen.  

Het bestuur 

Eind dit jaar treden voorzitter Hans Klein en het lid ICT-zaken Michel Hoevenaars af. De voorzitter wordt opge-

volgd door vicevoorzitter Marieke Bruins Slot. Voor de vacatures vicevoorzitter (en toekomstig voorzitter) en 

ICT-zaken valt de belangstelling tegen. De voorzitter vraagt belangstellenden zich bij de bestuursleden te mel-

den.  

Financiën 

Probusclubs betalen een jaarlijkse bijdrage aan Probus Nederland. De voorzitter toont een overzicht vanaf 2008 
tot en met 2019 en licht een en ander toe. De jaarbijdrage is met ingang van 2018 € 70.  Mede hierdoor was het 
mogelijk de reserves wat op te vullen. De uitgaven zijn onder controle, zodat  in de nabije toekomst een neer-
waartse bijstelling van de jaarbijdrage mogelijk is. Diverse clubs waren het niet eens met de forse verhoging in 
2018. Vooral clubs zonder clubwebsite dachten extra bij te moeten dragen voor clubs met een clubwebsite, doch 
die veronderstelling is niet juist. De kosten worden hoofdzakelijk gemaakt voor de website van Probus Nederland 
en niet voor de clubwebsites. De jaarbijdrage is de omslag van kosten over alle Probusclubs en deze solidariteits-
gedachte past in de doelstelling van Probus Nederland. Daarvan wil het bestuur niet afwijken. 

De ICT-commissie heeft een standaardwebsite voor Probusclubs, die zelf een website willen aanschaffen. Het for-
mat daarvan is zelfontworpen en wordt gratis ter beschikking gesteld. De clubs onderhouden hun website zelf, 
zodat de extra kosten daarom zeer beperkt zijn. In geval Probusclubs zelf een website ontwikkelen en onderhou-
den, zijn ze een veelvoud aan kosten kwijt voor het opzetten, aan structurele kosten, voor de hosting en de on-
dersteuning. 

Website  

De voorzitter schetst de ontwikkeling van de nieuwe website, na het in 2016 opzeggen van het contract door de 
web-ontwikkelaar en serviceprovider. In 2017 is een basismodel beschikbaar gekomen (WORDPRESS). Binnenkort 
is een uitgebreide handleiding beschikbaar, die het stapsgewijze proces van het opzetten van een clubwebsite 
doorloopt en van aanwijzingen voorziet. Binnen WORDPRESS vinden geregeld veranderingen en vernieuwingen 
plaatsvinden, met als gevolg nieuwe vragen voor het ondersteuningsteam. Het aantal vragen daalt en het aantal 
clubs neemt toe dat van deze Probus service gebruik wil maken. Ruim 58% van Probusclubs heeft nu een eigen 
clubwebsite.  

Een van de uitbreidingen is de portaal functie. Deze functie is als zelfstandig werkend programma ontworpen, dat 
gebruikt kan worden door alle clubs, ook door clubs zonder website. Deze site (geen onderdeel van de reguliere 
clubwebsites) is bedoeld het administratief beheer te vereenvoudigen en kan alleen door de clubsecretarissen 
worden gebruikt. De beschikbaarheid hiervan is gepland eind dit jaar. Vernieuwing is een continu proces en dat 
geldt ook voor de website van Probus Nederland. 

De overige serviceactiviteiten  

Voor de serviceactiviteiten bestaat waardering bij de Probusclubs, specifiek over de Nieuwsbrief en de website. 
Vooral het ‘Prikbord’ met lezingen die Probusleden willen geven voor de Probusclubs krijgt steeds uitbreiding.  

Probus Nederland is in 2018 benaderd door Probus France over belangstelling voor contacten met buitenlandse 
clubs. Overlegd is met Probus België over dit verzoek en na overleg is besloten hierover enquêtes te houden. 
Daaruit bleek dat enkele clubs al contacten hebben met buitenlandse clubs en dat ca. 30 clubs zijn geïnteresseerd 
zijn. Met Probus België en Probus France worden verdere werkafspraken gemaakt. 

(De voorzitter vraagt aan degenen, die zijn ingedeeld voor de parallelsessies om de zaal te verlaten en naar deze 
sessies te gaan). 
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De presentatie van de voorzitter vindt u op de website van Probus Nederland: https://probus-nederland.nl/lande-
lijke-probusdag/.  
 

Gauthier de Brabandere, Nationaal Coördinator Probus België 

De heer Gauthier de Brabandere krijgt het woord.                                                                                                        

Geachte voorzitter Klein (Hans), Goede Probusvrienden, 

Mede in naam van mijn voorganger Yvan Vandewalle – als Nationaal Coördinator Probus België – en in eigen 
naam dank ik jullie van harte voor de uitnodiging op deze Landelijke Probusdag! 
Wij zijn beide opgetogen dat we elkaar beter kunnen leren kennen door dergelijke uitwisselingen, die ontstaan zijn 
bij het samen creëren van de “Stichting Probus Benelux” om het Probuslogo en -merk samen te beschermen. 

Uiteraard zijn de contacten tussen Probusclubs de eigen regie van elke club, en kunnen wij als nationale koepel 
slechts faciliterend optreden. En dat willen we graag doen, en doen we ook. 
We hielden een enquête in België – een land met drie talen en zes Probus Gemeenschappen – om te peilen naar de 
belangstelling voor contacten met enerzijds Nederlandse Probusclubs, en anderzijds Franse Probusclubs. 

De reactie laat zich raden: het is al niet evident om over de regio’s of provincies heen bijeenkomsten te organise-
ren tussen clubs. Over de grenzen is het nog minder evident. We zullen geval per geval moeten proberen. Wees 
overtuigd dat het koepelorgaan in België alle initiatieven hieromtrent wil steunen. De aanwezigheid van uw verte-
genwoordigers op de Belgische Nationale Probusdag eerder dit jaar, en onze aanwezigheid bij U zijn de praktische 
– of beter uitwendige – tekenen van die wil tot samenwerking. Op dezelfde manier wisselen wij uit met Probus 
France. 

Probus België telt momenteel 116 clubs en verenigt circa 4.200 leden, zowat een derde van het aantal leden in Ne-
derland, als ik me niet vergis. Probus in Frankrijk is dan ook weer drie maal kleiner dan Probus België. Onze groei is 
gestaag, ook al kampen we, net als overal, met het onthalen van nieuwe jonge leden. Regionaal is er een verschil – 
niet in enthousiasme – maar in groeikansen. Die zijn moeilijker in het Franstalig landsgedeelte, dan in het Neder-
landstalige. 

Yvan Vandewalle en ikzelf herhalen onze dank, en wensen Probus Nederland verder de spreekwoordelijke wind in 
de zeilen! 

Leve Probus Nederland. Leve Probus België! 

Overige bestuurszaken 

De voorzitter bedankt de heer Gauthier de Brabandere voor zijn goede wensen, en vervolgt zijn betoog over de 
serviceactiviteiten.  

Het bestuur is erop attent gemaakt dat op de website en in Nieuwsbrieven niet alle jubilea staan van Probusclubs. 
Alleen verslagen die Probusclubs zelf opsturen worden vermeld. Besloten is naast deze verslagen, voortaan ook te 
vermelden welke Probusclubs hun 25- of 40-jarig jubileum vieren.  

Het bestuur wordt vaak voor de vraag gesteld hoe ver we moeten gaan met onze service, vanwege benadering 

door commerciële instellingen. Wij houden dit zoveel mogelijk af. Ook zijn vragen gesteld over een chatplat-

form/forum voor leden en over het functioneren van het CBR in relatie met de kwestie rijbewijzen voor 75+. Een 

andere club kwam met de vraag in hoeverre Probus bestuurders en in slagen het huidige Probus format (lezingen 

en excursies) aan te vullen met extra activiteiten, welke meer appelleren aan de invulling van onze Probus doel-

stelling.   

https://probus-nederland.nl/landelijke-probusdag/
https://probus-nederland.nl/landelijke-probusdag/
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Wat betreft een chatplatform/ forum: voor we aan iets nieuws beginnen willen we voor de website eerst de za-
ken afronden waar we nu mee bezig zijn. Een chatplatform vraagt ruimte van de website en daar zijn kosten aan 
verbonden. Het is van belang te peilen of de vraag wordt ondersteund door de clubs. Over het functioneren van 
het CBR in relatie met de kwestie rijbewijzen voor 75+ is ons standpunt: hieraan niet beginnen. Dit gaat verder 
dan onze doelstelling en we zijn er niet voor geëquipeerd. De vraag over het bevorderen van de Probusdoelstel-
ling heeft ons wat verrast. Wij leggen die vraag voor aan de Probusclubs, met het advies hierover met elkaar in 
gesprek te gaan.  

Ten slotte noemt de voorzitter de twee landelijke activiteiten die gelieerd zijn aan Probus: 

o De Probus Golfdag, voor de 25e keer gehouden, dit jaar weer op golfbaan Het Rijk van Nijmegen te 
Groesbeek, en  

o De Probus Bridgedrive, dit jaar voor de 7e keer gehouden te Vianen.  

De bijdrage van Probus Nederland aan deze activiteiten is een prijs in de vorm van een herinneringspenning ter 

beschikking stellen en uitreiken.   

Afsluiting en discussie 

De voorzitter sluit zijn betoog af met de wens dat Probusclubs vitaal blijven, met een gevarieerd jaarprogramma 
en aandacht voor de duurzaamheid. Hij wenst de aanwezigen een goede Probusdag toe, waarbij de waarden van 
Probus ons blijven inspireren: Vriendschap en Verbondenheid. (De sheets bij de inleiding van de voorzitter zijn te 
bekijken via de website van Probus Nederland:  

 De voorzitter vraagt de aanwezigen te reageren of om vragen te stellen. De gestelde vragen worden beantwoord 
door de voorzitter en de bestuursleden. 
 

Inleiding Prof. Dr. Th. Bemelmans over Informatiesystemen en automatisering (toen, nu en straks)  

De presentatie vindt plaats met Power Point en Prof. Bemelmans betrekt de zaal daarbij met diverse vragen, zoals 
‘of we aan of uit staan’, ‘of we blij zijn met onze tablet’ wie dagelijks op internet zit en zijn e-mail bijwerkt’ en ‘of 
we regelmatig de Probuswebsite raadplegen’. 

Hij houdt ons een spiegel voor (zijn we Infonul, Infofiel of Infonaat) en geeft aan wat ons dagelijks gedrag is ten 
aanzien van informatieverwerking. De laatste jaren groeit ook het gebruik van sociale media onder ouderen. Ook 
het verslaafd zijn aan games – vooral bij jongeren – en mediaverslaving komt aan de orde. Vervolgens worden de 
kernvragen van ketenautomatisering en de problemen daarbij onder de aandacht gebracht.  

Voor de toekomst komen onder andere aan de orde de onvoorstelbare toepassingen van robotisering, de bereid-
heid om zorgrobots te accepteren en het toenemen van camera’s voor gezichtsherkenning.  

Prof. Bemelmans eindigt zijn inleiding met ‘Het gaat er niet om hoeveel jaren je aan je leeftijd toevoegt, maar 
hoeveel leven je aan je jaren toevoegt’ en hij beantwoordt vragen vanuit de zaal.  

De voorzitter bedankt Professor Bemelmans voor zijn zeer interessante presentatie, met de ook voor ons zeer 
herkenbare beelden. Hij overhandigt hem een boeket bloemen en een envelop, met een blijk van waardering. (De 
sheets van deze presentatie zijn te bekijken via de website van Probus Nederland: https://probus-neder-
land.nl/landelijke-probusdag/.)  

Pauze 

In de pauze is de Probuswinkel geopend, zo deelt de voorzitter mee. 

 

https://probus-nederland.nl/landelijke-probusdag/
https://probus-nederland.nl/landelijke-probusdag/
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Resultaten enquête 2019 door Hein Banken 

Eens in de twee jaren vragen wij alle Probusclubs naar gegevens over hun ledenbestand en de activiteiten.   

De enquête werd deze keer op 5 augustus verzonden aan alle Probusclubs, met behulp van een veel gebruikt tool 
“SurveyMonkey”, waarna er nog twee herinneringen volgden. Bij de 2de herinnering hebben we een invulbaar 
Word document toegezonden, omdat blijkbaar de link naar de enquête toch hier en daar voor problemen zorgde. 
De enquête werd op 31 oktober afgesloten.  

Dit keer reageerden 380 van de 444 clubs, dat is 85,6 %, vrijwel gelijk aan 2 jaar geleden, maar een stuk lager dan 
de 93,2 % in 2015. Met de tweejaarlijkse herhaling 
van deze enquête beogen wij u en ons inzicht te ver-
schaffen in de ontwikkelingen bij de Probusclubs.   

Dit overzicht is gebaseerd op onze clubadministratie 
en betreft dus alle clubs. Het totaalaantal clubs per 1 
november was 444; inmiddels is er alweer een bijge-
komen, maar die is in het bovenstaande nog niet 
meegenomen. Het is de vraag of onze clubadmi-
nistratie altijd in kennis gesteld wordt van het feit 
dat een club gemengd is geworden. Uit de enquête 
bleek dat enkele clubs die bij ons als herenclub ston-
den genoteerd, inmiddels damesleden hadden. En er 
waren gemengde clubs die alleen herenleden bleken 
te hebben. Met beide is in het bovenstaande reke-
ning gehouden.  

In de 42 jaar van het bestaan van Probus in Neder-
land zijn er 3 clubs opgeheven. In de afgelopen peri-
ode van 2 jaar heeft zich dat niet voorgedaan.  

 

Ontwikkeling ledenbestand 2017 – 2019  

 
Dit overzicht betreft gegevens van de 380 clubs die aan de enquête 
hebben meegedaan.  

We zien dat er in de afgelopen 2 jaar 1336 nieuwe leden zijn toege-
treden, wat betekent dat het huidige ledenbestand van deze 380 
clubs voor 12,4 % uit nieuwe leden bestaat. Het aantal uitgetreden 
leden door overlijden of anderszins is rekenkundig vastgesteld, wat 
mogelijk was omdat we ook naar het ledental per aug. 2017 hebben 
gevraagd; we praten dus over dezelfde clubs.  

Van de 1336 nieuwe leden zitten er 170 bij de 8 nieuwe clubs die 
aan de enquête hebben meegedaan; als we die buiten beschou-
wing laten zien we dat bij de clubs die in 2017 reeds bestonden 
het aandeel van nieuwe leden 11,0 % is, vrijwel gelijk aan 2 jaar 
geleden. Deze nieuwe leden zijn van eminent belang om de ge-
middelde leeftijd in de verslagperiode geen 2 jaar te laten stijgen, 
waarover verderop meer.  

Ontwikkeling clubbestand 2009 - 2019 
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Het totale aantal Probus leden incl. de niet reagerende clubs zal op basis van extrapolatie ongeveer 12.600 leden 
zijn, uitgaande van de gemiddelde clubgrootte uit de enquête van 28,4.   

Aantal leden in % AOW’ers per provincie  

Dit overzicht laat het aantal Probusleden zien 
in % van de 65+ bevolking per provincie (ge-
gevens CBS 1-1-2018). Beter zou geweest zijn 
dit te relateren aan het aantal hoger opge-
leide AOW’ers per provincie, maar dat gege-
ven was niet te achterhalen.  
Het aantal Probusleden is hier gebaseerd op 
de enquête plus een schatting van het le-
dental van de 64 clubs die niet hebben deel-
genomen (gemiddelde aantal 28,4 leden per 
club). We praten dus over alle Probusleden.  

In Utrecht en Gelderland is de penetratie-
graad duidelijk bovengemiddeld. Ook Zuid-
Holland, Overijssel en Noord-Brabant scoren 

boven het gemiddelde van 0,41%.  In Groningen, Friesland, Drenthe en Limburg lijkt nog groeipotentieel aanwe-
zig.  

De groei van de 10 clubs in de laatste 2 jaar zit in Zuid-Holland (+3), Utrecht, Noord-Brabant en Overijssel (ieder 
+2) en Gelderland (+1); dus in de provincies met een relatief hoge penetratiegraad. 

Aandeel damesleden  

Het percentage damesleden is in de verslagperiode gegroeid 
van 12,1 % naar 13,5 %, een stijging met 12 %. In totaal zijn 
er nu zo’n 1700 damesleden.  

Van de laatste 10 clubs zijn er 3 damesclubs, 5 gemengde 
clubs en 2 herenclubs, maar die laatste hebben aangegeven 
ook open te staan voor dames.   

Uit onderstaande schema blijkt dat bij de clubs die er de laat-
ste 7 jaar zijn bijgekomen ruim 46 % uit vrouwelijke leden 
bestaat. Probus begon als een pure herenclub maar opval-
lend is dat bij de clubs uit de begintijd juist de emancipatie 
lijkt op te rukken.  

 

 

 

% dames per oprichtingsdatum  
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Trend gemiddelde leeftijd  

Opnieuw zien we de afgelopen 2 jaar een behoorlijke 
stijging in gemiddelde leeftijd van 75,35 naar 75,94 jaar. 
De toename is minder dan 2 jaar dankzij de nieuwe le-
den. Maar ook uittredingen, die doorgaans bij oudere 
leden zullen plaatsvinden, spelen zeker een rol.  Stijging 
van de gemiddelde leeftijd is ook wel te verwachten. 
Door de hogere pensioenleeftijd en het vervallen van re-
gelingen voor vroegtijdige uittreding stijgt ook de ge-
middelde leeftijd van nieuwe leden.   

Opvallend is dat er 2 clubs waren in de enquête die aan-
gaven dat ze vanwege de privacywetgeving de leeftijden 
niet meer registreerden. Wij denken toch dat dit een belangrijk gegeven is om in de gaten te houden.  

Is het nu zo dat hoe langer de club bestaat hoe hoger de gemiddelde leeftijd is? Dat blijkt slechts ten dele waar, 
zoals onderstaand schema laat zien.  

 Gemiddelde leeftijd per oprichtingsdatum  

  
Na een bestaan van zo’n 20 jaar blijkt de ge-
middelde leeftijd van een club zich te stabili-
seren. De clubs van het eerste uur zijn ge-
middeld niet ouder dan de clubs die 20 jaar 
later begonnen zijn.  

Bij de langer bestaande clubs kun je zeggen 
dat daar sprake is van een gezonde doorstro-
ming, hoewel we ook daar wel de leeftijds-
stijging constateren die op de vorige grafiek 
te zien was.  

 

Aantal clubs per leeftijdsklasse in % van het totaal  

140 van de 380 clubs of 32 % hebben een gemid-
delde leeftijd van 77 of ouder. 17 clubs in deze ca-
tegorie zitten boven de 80; de oudste club heeft 
een gemiddelde leeftijd van 85. 12 clubs zitten be-
neden de 70 jaar; 2 jaar geleden was dat aantal 
nog 23. Deze 12 clubs zijn allemaal opgericht in 
2009 of later en 7 daarvan zijn damesclubs.   

 

Activiteiten  

De laatste 4 jaar zien we de “overige activiteiten” oprukken ten koste van de andere activiteiten en die stijging is 
aanzienlijk. De “overige activiteiten” bestaan uit etentjes, sportieve activiteiten en dergelijke en maken nu bijna 
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25 % van het totaal uit; 4 jaar geleden was dat nog 
bijna 17 %. Daar is op zich niks mis mee: ontspan-
ning en sociale contacten horen ook bij de Probus 
doelstelling.  

Het aantal bijeenkomsten per club varieert van 
maandelijks tot wekelijks met alles wat daartussen 
zit. Het gemiddelde ligt op 26,7 bijeenkomsten per 
jaar; bij een lagere gemiddelde leeftijd van de club 
ligt dat rond de 22.  

Op ruim 38 % van alle bijeenkomsten worden on-
derwerpen ter sprake gebracht door de leden zelf. 
Wordt die “zelfwerkzaamheid” nu minder met het 
stijgen van de gemiddelde leeftijd? De volgende grafiek geeft daar antwoord op.  
 

Verdeling activiteiten per leeftijdscategorie  

Uit deze grafiek blijkt zonneklaar dat de zelfwerkzaamheid 
(de blauwe kolommen) niet afneemt naarmate de gemid-
delde leeftijd hoger is. De hoogste leeftijdscategorie laat zelfs 
het hoogste aandeel van eigen lezingen zien en dat was in 
2017 ook al zo.  

Dus: ouder betekent zeker niet minder actief!  

Het aantal excursies is bij de jongere clubs het hoogst; het 
goed ter been zijn zal daarbij ook een rol spelen.  

 

Lezingen door andere Probusleden  

Deze keer hadden we een extra vraag toegevoegd over bovenstaand onderwerp. Van de gastsprekers bleek dat in 
2018 13,7 % afkomstig was van andere Probusclubs, die in totaal 301 lezingen verzorgden. Daarmee lijkt het aan-
bod onder “leden actief” op onze website in een behoefte te voorzien. 29 de 380 deelnemende clubs konden 
geen antwoord geven op deze vraag; in de verwerking is in dat geval van 0 Probus gastsprekers uitgegaan.  

Het hele verslag kunt u downloaden vanaf de website van Probus  Nederland: https://probus-nederland.nl/lande-
lijke-probusdag/.  

 

Inleiding mevrouw Annegreet van Bergen over Het goede leven 

Annegreet van Bergen begint met een korte terugblik over haar bestsellers Gouden jaren en Het goede leven.  

Nederland werd in een halve eeuw steeds welvarender en dat heeft ons dagelijks leven sinds die tijd onherken-
baar veranderd. Zij koos er voor dit in haar presentatie aan te geven via de emancipatie van de vrouw, daar een 
getrouwde vrouw tot 1956 als handelingsonbekwaam werd gezien. De vele foto’s uit die tijd geven het beeld van 
de grote veranderingen duidelijk aan, zoals de bouwstenen voor een goed gezinsleven, de opleiding voor meisjes, 
de wasmachine, de brommers, het lavet en de vele nieuwe hulpmiddelen.     
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Na beantwoording van vragen uit de zaal bedankt de voorzitter Annegreet van Bergen voor haar zeer interessante 
presentatie. We hebben in haar verhaal met de nostalgische beelden veel van onze jeugd herkend. Hij overhan-
digt haar een boeket bloemen onder luid applaus van de zaal. (De foto´s bij de presentatie zijn te bekijken via de 
website van Probus Nederland: https://probus-nederland.nl/landelijke-probusdag/.)  

 

Afsluiting voorzitter met aansluitend een borreluurtje 

Daarna wordt de Probusdag besloten met een borreluurtje.  

Uit contacten van bestuursleden met de deelnemers bleek dat men genoten had van deze dag, in het bijzonder 
van de presentaties van Theo Bemelmans en Annegreet van Bergen. Ook was men blij met de duidelijke uitleg 
over de taken van Probus Nederland.   

 

NB Een foto impressie van de Landelijke Probusdag vind je ook op de website van Probus Nederland: 

https://probus-nederland.nl/landelijke-probusdag/. Helemaal onderaan de pagina. 
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