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Toelichting op de balans per 31 december 2020 
 
Voorraden 
 

 
 
Deze voorraadbeweging is gebaseerd op standaard kostprijzen; de kolom verkopen geeft de 
kostprijs van de verkopen weer. 
De afboeking bij insignes betreft een in de post verloren gegane zending. 
De voorraad muurschildjes betreft uitsluitend het bevestigingsmateriaal (afstand houders); 
de schildjes zelf worden op bestelling geleverd en liggen niet op voorraad. 
 
Gezien de trage omloopsnelheid van de Probus stropdassen, lijkt ons de voorziening voor 
incourant daarvoor adequaat. 
 
Vorderingen 
 
Er waren eind 2020 geen openstaande posten bij debiteuren. 
De post te ontvangen bedragen betreft de rente over 2020 op de Vermogensspaarrekening 
bij ABN Amro die met valutadatum 1 januari 2021 is uitgekeerd. 
Het aandeel Probus Benelux betreft ons 50% aandeel in deze Stichting.  
 
Voorziening Landelijke Probusdag 
 

Stand per 1-1-2020 7.535 

Toevoeging ten laste van resultaat 2020 3.500 

Tekort Probusdag 0 

Stand per 31-12-2020 11.035 

 
Deze voorziening dient ter dekking van de tekorten van de tweejaarlijkse Landelijke 
Probusdag; hiervoor wordt jaarlijks een toevoeging ten laste van het resultaat gedaan. De 
volgende Landelijke Probusdag is gepland in november 2021, maar het is niet zeker of die 
gezien de corona crisis kan doorgaan. In 2019 was er een tekort van € 10.526 voor deze dag, 
dat t.l.v. deze voorziening is gebracht. 
 
Voorziening ICT 
 

Stand per 1-1-2020 10.000 

Toevoeging ten laste van resultaat 2020 5.000 

Stand per 31-12-2020 15.000 
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Omdat geen enkel ICT-systeem het eeuwige leven heeft en omdat de resultaten het 
toestaan, hebben we dit jaar opnieuw een dotatie gedaan t.g.v. de voorziening ICT.  
 
Crediteuren 
 
Dit betreft de factuur van Mediaversa over de besteedde uren in december. 
 
Rekening Courant Probus Benelux 
 
Na de opheffing van de bankrekening van Probus Benelux eind 2015 is het saldo daarvan in 
deze rekening courant geboekt. Eventuele baten en lasten van deze Stichting, waarin Probus 
Nederland en Probus Belgium ieder voor 50 % deelnemen, worden op deze rekening courant 
verantwoord. 
 
Verplichtingen 
 
Er zijn in 2020 geen langlopende verplichtingen aangegaan.  
De optie op zalen bij de Reehorst in Ede in november 2021 hebben we laten vervallen 
wegens de onzekerheden rondom Corona. 
Er zijn per einde van dit jaar geen langlopende verplichtingen.  



Stichting Probus Nederland  
 

Pagina 6 

 

Toelichting op de Resultatenrekening 2020 
 
Jaarlijkse bijdragen Probusclubs 
 
De jaarbijdrage bedroeg in 2020 € 70 per club. In het begin van 2020 waren er 445 clubs. In 
de loop van het jaar zijn er nog 2 nieuwe clubs bijgekomen, zodat er eind december 447 
actieve Probusclubs in Nederland waren. Nieuwe clubs betalen een jaarbijdrage naar rato. 
Het aantal nieuwe clubs is vanwege de coronacrisis lager dan verwacht, vandaar dat we iets 
achterblijven bij de begrootte bijdragen van dit jaar. 
 
Rentebaten 
 
De vergoeding op spaarrekeningen is 0 en worden mogelijk zelfs negatief. Het onderbrengen 
van spaargelden bij een andere bank dan ABN Amro zet nauwelijks zoden aan de dijk en we 
zijn daartoe dan ook niet overgegaan. 
 
Winkelopbrengsten 
 

 
 
De winkelverkopen bleven dit jaar sterk achter wegens de corona crisis waardoor fysieke 
bijeenkomsten vanaf half maart nauwelijks mogelijk waren en er dus ook geen parafernalia 
konden worden uitgereikt. In april en mei waren de verkopen 0; vanaf augustus trok het 
weer iets aan maar in november en december was dat opnieuw sterk teruggelopen. 
De omzet in 2020 was uiteindelijk ongeveer de helft van die van 2019. 
De behaalde marge op artikelniveau varieert de laatste 5 jaar tussen 45,0 en 42,8 %; de dit 
jaar behaalde marge van 44% ligt aan de bovenkant van die range. 
Er werden verzendkosten in rekening gebracht voor een totaal van € 192; de werkelijke 
kosten waren dit jaar € 238. Deze kosten betreffen porti maar ook verzendmateriaal en 
andere winkelkosten; alleen de portokosten worden doorberekend.  Doordat gebruik 
gemaakt wordt van postzegels op rollen variëren de kosten nogal van jaar tot jaar afhankelijk 
van het inkooppatroon. 
 
Kosten Landelijke Probusdag 
 
Er is dit jaar geen Landelijke Probusdag georganiseerd en er waren dan ook geen kosten 
anders dan de dotatie aan de voorziening. 
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Kosten ICT 
De automatiseringskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

 
Automatiseringskosten    

 2020 2019 2018 

Hosting en domeinnaam 6.277 6.276 6.276 

Plug-ins 233 0 0 

Ondersteuning Mediaversa 9.334 5.657 22.648 

Mail Chimp 120 0 0 

Totaal 15.964 11.933 28.924 

 
De kosten van hosting en domeinregistratie zijn conform begroting. Er zijn een tweetal plug-
ins voor WordPress geïnstalleerd die de functionaliteit verbeteren.  
Het aantal uren voor ondersteuning is hoger dan afgelopen jaar, maar slechts weinig hoger 
dan de begrootte kosten van € 9.000 voor ondersteuning dit jaar.  
Sinds februari hebben we gebruik gemaakt van een betaalde versie van Mail Chimp voor de 
communicatie naar de clubs; die betaalde versie geeft meer functionaliteit. 
 
Reiskosten en vergaderkosten bestuur 
 
Het bestuur is dit jaar 2 keer fysiek bij elkaar gekomen en 2 keer digitaal; in de begroting 
werd nog uitgegaan van 5 fysieke bijeenkomsten. Er werd 1 vergadering gehouden in een 
restaurant in Nieuwegein gecombineerd met een uitgebreide lunch en afscheid van 
voorzitter Hans Klein. De andere vergadering vond plaats in ’t Veerhuis in Nieuwegein; de 
kosten hiervoor betreffen zaalhuur en de lunch.  
De hier verantwoorde reiskosten van het bestuur betreffen grotendeels deze 
bestuursvergaderingen, maar er was in februari ook een overleg tussen de beide nieuwe 
bestuursleden Paul Witte en Olga Jesse met de voorzitter in Spierdijk bij Hoorn. De 
reiskosten daarvoor bedroegen € 123. Autokosten worden vergoed met 30 cent per km. 
 
Overige bestuurskosten 

 2020 2019 2018 

Premie bestuursaansprakelijkheid  358 350 343 

Afscheidscadeaus 100 79 0 

Selectie potentiële bestuursleden 0 387 140 

Attenties 0 0 15 

Porti en kantoorbehoeften 69 57 28 

Diversen 0 0 0 

Totaal 527 873 526 

 
Dit jaar hebben afscheid genomen van voorzitter Hans Klein. De werving van een nieuwe 
penningmeester is volledig digitaal gegaan, waardoor daar geen kosten aan verbonden 
waren. 
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Probus Extra 
Eenmaal per jaar organiseert het zittende bestuur een lunch voor bestuursleden en oud-
bestuursleden met hun partners. Dit jaar hebben we dit wegens de corona maatregelen af 
moeten lasten en er waren daarom daarvoor geen kosten dit jaar. 
 
Kosten activiteiten  

 2020 2019 2018 

Golftoernooi 0 172 144 

Bridgetoernooi 0 92 80 

Reiskosten i.v.m. installaties 2x 65 108 202 

Clubjubilea  0 132 0 

Voorzittershamers 119 0 0 

Totaal 184 504 426 

 
De kosten zijn aanzienlijk lager dan voorgaande jaren en dan begroot door de beperkingen 
i.v.m. corona. Het golftoernooi en bridgetoernooi zijn dit jaar niet doorgegaan. 
De kosten van installaties nieuwe clubs betreffen alleen reiskosten. De 2 clubs van dit jaar 
gingen in februari en begin maart van start.  
Nieuwe clubs krijgen een voorzittershamer met Probus logo. Er zijn in het voorjaar nog 5 
hamers aangekocht als buffervoorraad, waarvan er weer een verkocht is aan een bestaande 
Probusclub die daarom vroeg. 
 
Administratiekosten 

 2020 2019 2018 

Reiskosten kascontrole 2 personen 94 32 85 

Support Davilex 248 208 203 

Bankkoppeling 15 15 0 

Totaal 357 255 288 

 
De kascontrole over 2019 werd in 2020 gedaan bij de penningmeester thuis in Maartensdijk 
door twee personen. De financiële administratie wordt gevoerd in een boekhoudpakket van 
Davilex. 
 
Resultaat 
Het nettoresultaat wordt voor een deel bepaald door de dotaties aan de voorzieningen, die 
ten laste komen van het resultaat vóór voorzieningen. Onderstaand overzicht geeft de 
details weer: 
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De corona crisis heeft veel invloed gehad op dit resultaat in vergelijking met de begroting 
voor dit jaar; in totaal € 2.433, zoals blijkt uit de volgende analyse: 
 
Lagere jaarbijdragen -39 

Minder winkelopbrengsten -1.384 

Reiskosten bestuur 967 

Vergaderkosten bestuur 873 

Selectie penningmeester 200 

Probus Extra 1.400 

Kosten activiteiten (Golf/bridge e.d.) 416 

Totaal corona gerelateerd 2.433 

Totaal overig 318 

Totaal hoger resultaat dan begroot 2.751 
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Aan het Bestuur van de Stichting Probus Nederland 

ADVIES VAN DE KASCOMMISSIE 

Conform art. 10 lid 5 van de statuten van de Stichting Probus Nederland heeft de Kascommissie de financiële 

jaarstukken gecontroleerd en brengt hiermee advies uit aan het Bestuur over deze controle. 

Vanwege de Covid-19 beperkingen heeft de kascommissie op voorstel van de penningmeester overlegd via 

email en via een digitale video conferentie en daarbij zo goed mogelijk toegang verkregen tot alle relevante 

bescheiden en gegevens, onder het voorbehoud dat de kascommissie geen enkele fysieke waarneming heeft 

kunnen verrichten. 

In de jaarrekening 2020 zijn opgenomen: 

- De balans per 31 december 2020, aangevende een eigen vermogen van € 25.845 (2019 € 19.944); 
- De resultatenrekening over de periode l januari - 31 december 2O20 met een positief resultaat van € 

5.901 (2019 € 7.075). 
 

De onderstaande samenvatting beoogd om de belangrijkste trends inzichtelijk te maken: 

  2020   2019 2018 2017 

  Werkelijk Begroot Werkelijk Werkelijk Werkelijk 

Jaarbijdragen Probus Clubs 31.261 31.300 30.998 30.660 17.283 

Automatiseringskosten -15.964 -15.500 -11.933 -18.917 -23.271 

Overige inkomsten en uitgaven -896 -4.150 -1.990 -1.783 -4.205 

Kosten saldo -16.860 -19.650 -13.923 -20.700 -27.476 

Resultaat voor voorzieningen 14.401 11.650 17.075 9.960 -10.193 

+ vrijval voorziening incourante voorraad     1.500    

- dotatie voorziening Probus dag -3.500 -3.500 -5.000 -3.500 -3.500 

- dotatie voorziening ICT -5.000 -5.000 -6.500 -3.500   

Nettoresultaat € 5.901 € 3.150 € 7.075 € 2.960 € -13.693 

Opvallend zijn a) de jaarlijks sterk wisselende automatiseringskosten en b) een structureler wordend 

overschot waarbij gesaldeerd de overige inkomsten en uitgaven stabiel zijn. 

 

A. Wij adviseren voor een goede financiële beheersing om de werkelijke automatiseringskosten en de ICT-

plannen duidelijk meer inzichtelijk te maken in zowel de facturen, de jaarrekening en de begroting. 

 

B. De statuten van de Stichting Probus Nederland bepalen (art. 2, lid 6, 3e streepje), dat de door de Stichting 

erkende Probus Clubs zich dienen te verplichten om een jaarlijkse bijdrage te betalen aan de Stichting ter 

bestrijding van de kosten van de Stichting.  

De Penningmeester heeft aangegeven dat het Bestuur bij de vaststelling van de begroting over 2021 het 

advies van de Kascommissie nadrukkelijk zal meenemen, om de jaarlijkse overschotten te betrekken bij de 

contributie vaststelling. Wij adviseren daarbij om het eigen vermogen niet te laten uitstijgen boven het 

niveau van één keer de jaarbijdragen van de Probus Clubs. 

 

Ondergetekenden zijn van mening, dat de administratie over het boekjaar 2020 op een goede en heldere 

wijze is gevoerd en dat het financieel verslag een juiste weergave is van vermogen en resultaat van de 

Stichting. Wij adviseren om het Bestuur en de penningmeester in het bijzonder te dechargeren voor het 

gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2020. 

 

De Kascommissie: 

Geaccordeerd per email op 18 januari 2021   Geaccordeerd per email op 18 januari 2021 

 

 J. Mooij       Ir. D.A. Wink 

 Probus Club Helmond     Probus Club Zutphen en IJsselland 

 fammooij@hotmail.com    da.wink@winkpartners.nl 


