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Algemeen 
Er zijn geen bijzondere zaken in 2019 aan de orde geweest. 
Wel zijn we enkele weken na de Landelijke Probusdag geconfronteerd met het volkomen onverwacht 
overlijden van Hennie Ardesch, bestuurslid communicatie van Probus Nederland.  
Hennie was, samen met penningmeester Hein Banken nauw betrokken bij de organisatie van de 
Landelijke Probusdag. Hij zou ook de organisatie van de volgende Probusdag over twee jaar op zich 
nemen.  
Helaas zullen we Hennie moeten missen. Niet alleen wij, maar vooral ook zijn echtgenoten, kinderen 
en kleinkinderen. Hennie zal zeker ook in de toekomst in hun leven blijven, zoals Hennie ook op ons 
een onuitwisbare indruk heeft gemaakt.  
 

Ontwikkeling Probusclubs 
In 2019 zijn er vier (2018: 7, 2017: 3 en 2016: 3) nieuwe Probusclubs geïnstalleerd en gecertificeerd, 
te weten: 
Probusclub Promix te Driebergen geïnstalleerd op 16 april 2019 
Probusclub Wierden te Wierden geïnstalleerd op  16 april 2019 
Probusclub Van Gogh Nuenen te Nuenen geïnstalleerd op 11 juli 2019 
Probusclub Arnhem IV te Sonsbeek geïnstalleerd op 5 november 2019 
 
Eind 2019 waren er 445 Probusclubs actief in Nederland 

 
Bestuurssamenstelling 
Het bestuur van Probus Nederland is in 2019 vier maal  in vergadering bijeen geweest.  
Het bestuur was gedurende dat jaar als volgt samengesteld: 
 
dhr. ing. J.A. (Hans) Klein (PC Sliedrecht) voorzitter 
mw. M.Ch. (Marieke) Bruins Slot-Vis (PC Hoorn) vicevoorzitter 
dhr. P.E.P. (Peter) Blom (PC Putten) 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/beheerder winkel 
dhr. ir. M.N.A.E.(Michel) Hoevenaars (PC Treeswijk) bestuurslid ICT zaken  
dhr. H. (Hennie) Ardesch (PC Tubantia) bestuurslid PR en Communicatie 
 
Het beheer van de website van Probus Nederland werd verzorgd door de 2e secretaris, Ad van 
Helvoort en Michel Hoevenaars als bestuurslid ICT zaken. 
De redactie van de Probus Nieuwsbrief bestond uit de bestuursleden Ad van Helvoort en Hennie 
Ardesch. 
 

Website en ICT 
De overgang naar een andere Hosting partij en de nieuwe opzet van de gehele website 
omgeving is goed verlopen en werpt zijn vruchten af. Het aantal vragen neemt is aanzienlijk 
teruggelopen. 
Daarnaast is het Probus Nederland Protal afgerond en wordt in de loop van 2020 
geïntroduceerd bij de Probusclubs, voornamelijk de secretarissen.. 
 
Probus Golfdag 11 juli 2019 
Het jaarlijkse Probus golftoernooi werd op 11 juli 2019 voor de 25ste keer georganiseerd, een 
jubileum editie. De deelnemers werden vanaf half tien verwacht in het fraaie clubhuis van de 
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golfbaan van Het Rijk van Nijmegen. Naast het traditionele kopje koffie werd daarbij een petit fours 
met logo van Stichting Probus Golf 25 jaar geserveerd. De deelnemers meldden zich bij de 
wedstrijdleiding voor registratie en ontvingen een mooi blauw golfhanddoekje met logo Stichting 
Probus Golf 25 jaar.  
Traditioneel deelde de voorzitter van Probus Nederland, de heer J.A. Klein, aan de winnaars van de 
eerste prijzen een medaille met inscriptie uit. Vervolgens werden de twee greenfee vouchers op een 
van de banen van Het Rijk door de wedstrijdcommissie verloot. Deze waren in het teken van ons 
jubileum beschikbaar gesteld door Het Rijk van Nijmegen. 
Gezien de vele positieve reacties van de deelnemers kunnen we terugzien op een geslaagd 
golftoernooi. We hopen vele deelnemers volgend jaar weer terug te zien. 
 

Landelijke Probus Bridge Drive 23 augustus2019 
Het bestuur van de Probusclub ‘de Vrije Heeren’ uit Vianen organiseerde voor de zevende keer een 
landelijke Probus Bridgedrive, die werd gehouden op vrijdag 23 augustus 2019. 
 

Landelijke Probusdag 13 november 2019 
In 2019 is er weer een Landelijke Probusdag geweest. De Landelijke Probusdagen worden eens per 
twee jaar gehouden. Ook dit jaar werd dit evenement georganiseerd in het Hotel en Congrescentrum 
de ReeHorst in Ede. 
Ons bestuur deed verslag over de vervulling van taken en de ontwikkeling van Probus in Nederland in 
de afgelopen jaren. Daarnaast werd ook aandacht besteedt aan het toekomstig beleid. 
 
Extra aanbdacht was er voor de Bestuursvacatures. Zonder de medewerking avn Probusleden om 
onze Stichting ‘draaiende’ te houden, is er geen Probus in Nederland. 
Op deze dag waren er ca. 350 Probusleden aanwezig. 
Aan deze dag werd ook medewerking verleend door Prof. Dr. T. (Theo) Bemelmans over 
informatiesystemen en automatisering en mevrouw Annegreet Van Bergen over Het goede leven. 
Ook deed onze penningmeester Hein Banken verslag over de tweejaarlijkse enquête en de vitaliteit 
van onze Probusclubs. 
 
Ook de break-out sessies over de website zijn uitstekend verzorgd en goed bezocht. 
 

Probuswinkel 
Dit jaar was er een landelijke Probusdag, waar ook de Probuswinkel aanwezig was en goede zaken 
deed. 
Verdere gegevens ontbreken bij het maken van dit jaarverslag. 
 

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. 
 
 
Peter Blom, secretaris Probus Nederland 
17 januari 2020 


