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Een Probusclub vroeg zich af hoe om te gaan met leden, 
die allerhande mentale en fysieke klachten ontwikkelen 
zoals Alzheimer, andere vormen van dementie of com-
plicaties na Niet Aangeboren Hersenletsel. N.a.v. een 
onderzoek en gesprekken met professionals heeft deze 
Probusclub een Plan van aanpak opgesteld. 

Geïnteresseerde Probusclubs kunnen dit opvragen bij de 
redactie van de Nieuwsbrief: 
redactie@probus-nederland.nl of bellen naar het be-
stuurslid Olga Jesse-van Hal (06 23 684890). 

Omgaan met mentale en fysieke klachten
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Voorwoord
Deze nieuwe lente zal voor veel Probusclubs ook een 
symbolische lente zijn. We hebben weer een stevige lock-
down achter de rug en we hopen natuurlijk allemaal dat 
we in de eindfase van de pandemie zitten.  Natuurlijk is er 
ook online en op afstand gecommuniceerd en heeft men 
geprobeerd de band in de club te koesteren. Maar er gaat 
niets boven de ontmoeting van mens tot mens. Laten we 
daar vooral van genieten!
Het optimisme dat bij het voorjaar hoort wordt aan-
zienlijk getemperd door de oorlog in Oekraïne. De brute 
invasie van Poetin’s leger en het vele geweld schokt ons 
allemaal hevig. Alle weldenkende mensen zijn zeer aan-
gedaan over wat onschuldige burgers wordt aangedaan, 
en zijn ook bezorgd over de dreiging van een internatio-
nale escalatie. Laten we blijven hopen op vrede en stabi-
liteit in Europa.

Bestuur Probus Nederland
Marieke Bruins Slot-Vis, voorzitter
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Landelijke Probusdag
Probus Nederland organiseert éénmaal in de twee jaar 
een landelijke bijeenkomst voor alle Probusclubs. Ge-
woonlijk worden twee leden per club uitgenodigd.
De laatste bijeenkomst was in november 2019. In no-
vember 2021 ging de bijeenkomst niet door vanwege de 
pandemie. Uitstel  tot mei 2022 werd gepland en in een 
later stadium weer geannuleerd. 
Vooralsnog wordt de bijeenkomst naar het najaar ver-
schoven. Het is te hopen dat we elkaar dan wel kunnen 
en mogen ontmoeten. Over de definitieve (…) datum 
en het programma voor die dag zal men in de volgende 
nieuwsbrief worden geïnformeerd.  

Donderdag 14 juli 2022 is Golfcentrum van De Batouwe 
de locatie voor het toernooi voor ongeveer 90 deelne-
mers. Men kan kiezen tussen individuele deelname of 
een wedstrijd in teamverband. Men kan zelf een team 
opgeven of de organisatie teams laten vormen. 

De kosten bedragen € 105 per persoon: greenfee, koffie/
thee bij ontvangst, baancatering en het afsluitend 2 gan-
gen diner inclusief koffie of thee ter afsluiting. 

Op de website van Probus Nederland staan veel meer 
gegevens over het toernooi. Daar is ook een deelname-
formulier te downloaden.
https://probus-nederland.nl/golftoernooi2022/

Jaarlijks Golftoernooi
Stichting Probus Golf
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Vanaf 2005 worden onder alle Probusclub de 2-jaarlijkse 
enquêtes gehouden, steeds met dezelfde vragen omwil-
le van de vergelijkbaarheid. Deze keer waren twee vra-
gen toegevoegd over de creatieve wijze waarop ondanks 
de beperkende maatregelen toch een Probus-leven mo-
gelijk was. 
Natuurlijk waren 2020 en 2021 geen representatieve ja-
ren. Dat was te merken aan het aantal bijeenkomsten en 
excursies. Toch wist 99% van de Probusclubs een manier 
te vinden om met elkaar in contact te blijven; slechts 
1% gaf aan op geen enkele manier contact te hebben 
onderhouden. Misschien worden zij door onderstaande 
suggesties op een idee gebracht, maar we hopen dat de 
beperkende maatregelen de langste tijd gehad hebben. 

Enkele gegevens uit het resultaat van de enquête.
1. Vanaf 2005 schommelt de respons rond de 80%. Deze 
keer was de respons 84%: 374 van de 446 Probusclubs.
2. In deze 374 Probusclubs waren per 1 augustus 2021 
10.269 leden actief (1.317 dames en 8.952 heren), ge-
middeld 27 leden per Probusclub. 
3. De gemiddelde leeftijd van een Probuslid is 76,7 jaar.
4. Het aantal inleidingen verzorgd in 2020 door de eigen 
leden was gemiddeld 6, door gastsprekers gemiddeld 2 
en hiervan was een enkeling (gemiddeld 0,4) lid van een 
andere Probusclub.
5. Het gemiddelde aantal excursies in 2020 was 0,7 en 
het aantal overige bijeenkomsten 4. Er waren uitschie-
ters van 37, 24, 23 en 19 bijeenkomsten, maar de meeste 
Probusclubs hielden slechts een paar bijeenkomsten, 
begrijpelijk  vanwege de pandemie.
6. Nieuwe vragen gingen over alternatieven voor de 
fysieke bijeenkomsten. De meerderheid (77%) had al-
ternatieven gevonden en opmerkelijk was dat de 22% 
die meldde geen alternatieve bijeenkomsten te hebben 
aangeboden toch aangaf elkaar op andere manieren 
ontmoet te hebben. 
7. Uiteindelijk bleek 99% van de besturen alternatieve 
mogelijkheden te hebben gevonden en slechts 1% geen 
contact tussen de Probusleden te hebben georgani-
seerd. 
8. Welke alternatieven waren er gevonden? Hier waren 
meerdere antwoorden mogelijk, zodat de totaalscore 
ver boven de 100% komt:
a. 50% via digitale bijeenkomsten (bijv. Zoom, FaceTime, 
AnyMeeting, Teams);
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Twee-jaarlijkse enquête: respons 84%! b. 52% door regelmatige mailwisseling (doorgeven van 
de pen, dagelijkse contactmail, georganiseerde schrijf-
rondes, schriftelijke discussie over een artikel / boek / 
essay, aanvullen feuilleton, enz.);
c. 21% door fysieke bijeenkomsten in kleine groepjes in 
huis of tuin ;
d. 10% via uitgebreide website, quarantainekrant enz.;
e. 25% per telefoon, bijv. via georganiseerde belrondes;
f. 40% gaf aan nog andere wegen te hebben gevonden, 
zoals fiets- en wandeltochten, bijeenkomsten in de open 
lucht, organisatie van fotowedstrijden, app-groep, huis-
bezoeken, rondbrengen attenties t.g.v. bijzondere gele-
genheid als verjaardag, Kerstmis, Sinterklaas. 

9. Sommige respondenten noteerden een opmerking. 
Als deze betrekking had op de clubadministratie, is deze 
doorgegeven en verwerkt. En als de opmerking een per-
soonlijke reactie vereiste, is dat ook gedaan. 
10. Een aantal keren werd opgemerkt dat de enquête niet 
praktisch en gebruiksvriendelijk was. Dat is een kwestie 
van budget. We gebruikten de gratis versie van Survey-
Monkey. Een betere versie kost enkele honderden euro’s 
per jaar en dat bedrag leek ons niet in verhouding staan 
tot de eenvoudige enquête die wij houden en de hoogte 
van de jaarlijkse bijdrage van de Probusclubs (€70).
11. N.a.v. de vraag over de toe- en afname van het aantal 
leden werd opgemerkt dat er verschil is tussen leden die 
zijn overleden en leden die uittreden omdat zij opzeg-
gen. Het voelt niet echt goed om die over één kam te 
scheren door alleen te vragen naar de afname van het 
aantal leden.
12. Het gebruik van de spreadsheet om de gemiddelde 
leeftijd uit te rekenen bleek om verschillende redenen 
niet eenvoudig of zelfs onmogelijk.
13. Sommigen gaven aan het lastig te vinden alle gege-
vens bij elkaar te zoeken, bijv. omdat Probusclubs ver-
schillende boekjaren hanteren.

Het bestuur van Probus 
Nederland bedankt ieder-
een die de moeite heeft 
genomen de gegevens op 
te zoeken en de enquête 
in te vullen. 

Olga Jesse-van Hal 
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Feuilleton (deel 2)
De relatie tussen de Probusclubs 
en de Stg. Probus Nederland 

Nieuw bestuurslid: Jan-Hein de Wit 
Ik woon in Venray (Noord Limburg) en mijn laatste 
functie vóór mijn pensioen was rector-bestuurder in 
het Voortgezet Onderwijs. Verder zijn opleiding, loop-
baan en professionele hoogtepunten niet meer van be-
lang als je 74 bent. Ik schrijf teksten (proza en poëzie) 
en maak podcasts, werk graag aan vormgeving (DTP) 
en ander werk op het gebied van communicatie. Ik heb 
verder een brede belangstelling van muziekgeschiede-
nis tot geologie.

MUTATIES DOORGEVEN

Probus Nederland registreert  de contactge-
gevens van secretarissen, penningmeesters en 
webmasters voor onderlinge communicatie. 
Gelieve gebruik te maken van het formulier 
op de website. 
https://probus-nederland.nl/aanmelden-func-
tionaris/

Mijn bijdrage, als bestuurslid, is het 
optimaliseren van de communica-
tie met de clubs, met name via de 
nieuwsbrief, en het beheren van 
relevante gegevens om het net-
werk van personen en clubs te on-
dersteunen. Ik ben bereikbaar via 
clubadministratie@probus-neder-
land.nl of via redactie@probus-ne-
derland.nl.

Het bestuur van Probus Nederland (PN) heeft een 
onafhankelijke juridische commissie (JC) ingesteld 
bestaande uit juridische experts uit allerlei Probus-
clubs (PC’s) in het land. Per onderwerp verschijnt een 
advies in de opeenvolgende Probus Nieuwsbrieven. 
In deze aflevering vragen die het meest vanuit PC’s 
aan Probus Nederland gesteld worden: de relatie tus-
sen de Stichting Probus Nederland en de lokale PC’s 

De positie en ambitie Probus Nederland zijn: behoud 
en bevorderen van de gezamenlijke identiteit van PC’s 
door accrediteren nieuwe PC’s, knooppunt van infor-
matie en communicatie, (doen) organiseren van lan-
delijke initiatieven en samenwerking, beheer van merk 
en logo Probus, beheer winkel Probus-parafernalia en 
gegevensbeheer aangesloten PC’s .
PC’s: zijn na accreditatie binnen de grenzen en regels 
van hun accreditatie autonoom in hun handelen. 
Bestuurlijke en statutaire relatie tussen PN en PC’s  

1. In tegenstelling tot de bekende landelijke service-
clubs, bestaat er tussen PN en de PC’s geen hiërarchi-
sche relatie, waarvan de (internationale) top naar de 
basis toe strikte regels gelden en verantwoordingsplicht 
voorwaarde is. Behoudens een tweejaarlijkse uitvraag 
van data bij de lokale PC’s is er geen bestuurlijke ver-
antwoordingsplicht. PC’s worden geacht zich wel con-
form de bij de accreditatie vastgestelde reglementen te 
gedragen.  

2. Wat is dan de rechtsrelatie tussen PN en PC’s? Voor 
de hand zou hebben gelegen en juridisch meest logisch 
zou zijn dat de PC’s lid zouden zijn van een federatieve 
vereniging PN, hetgeen een democratische bestuurlij-
ke legitimatie over en weer zou rechtvaardigen. Nadeel 
van verenigingen is dat vaak een activistisch dwingende 
minderheid de dienst gaat uitmaken. Zelfs al zou een 
dergelijk risico procedureel kunnen worden tegen ge-
gaan, zou PN als koepel hierbij niet bij zijn gebaat, zo 
is kennelijk naar aanleiding van de meest recente dis-
cussie tussen PN en PC’s over de PN-statuten besloten. 
Evenmin werd een uit een federatief verband volgende 
mogelijke bestuurlijke hiërarchie door de PC’s als wen-
selijk ervaren. 
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Derhalve is in casu bij PN gekozen voor de vorm van 
een zelfstandige stichting, wier rechtsrelatie met de 
aangesloten PC’s alleen wordt vorm gegeven door het 
certificeren van nieuwe PC’s, die zich op basis van aan 
deze certificatie verbonden regels dienen te houden aan 
de statuten en huishoudelijke reglementen van PN. De 
invloed van PC’s op het beleid van PN beperkt zich tot 
het voordragen van bestuursleden voor de kandidaten-
lijst van het PN-bestuur. Het PN-bestuur kiest zelf uit 
de kandidaten op de kandidatenlijst, rekening houdend 
met de geografische spreiding van PC’s in Nederland. De 
bestuurlijke relatie tussen PC’s en PN valt derhalve flin-
terdun te noemen. Levert dit bezwaren op?

3. Behoudens mogelijke theoretische bezwaren dat het 
bestuur van PN geen statutaire bevoegdheden heeft, 
mocht een PC zich niet aan de gezamenlijke normen en 
waarden houden, lijken zich in de praktijk geen grote be-
zwaren voor te doen.
Indien door een PC in strijd met  het geaccordeerd cer-
tificerend reglement wordt gehandeld kan als PN in 
rechte worden opgetreden. Maar in situaties waar het 
regelement niet voorziet maar evident sprake is dat in 
strijd met de goede orde of zeden is gehandeld, kan sta-
king van die activiteiten worden gevorderd omdat aan 
de goede naam van Probus schade wordt berokkend. Bij 
wanbestuur door het bestuur van de stichting PN is het 
Openbaar Ministerie (OM) de eerst aangewezen instan-
tie die hierop actie zal moeten verrichten. PC’s kunnen 
dit bij het OM aankaarten. 
Uit strategisch organisatorische overwegingen zou een 
meer hechte relatie tussen PN met PC’s en hun leden als 
wenselijk kunnen worden ervaren. Echter buiten het feit 
dat leden primair lid zijn van hun eigen PC, kan intensi-
vering van de band tussen PC’s onderling en PN in het 
beste geval worden voorzien door aan de behoefte van 
de PC-leden appellerende activiteiten te organiseren, 
zoals momenteel de PN Nieuwsbrief, het Probus-golf-
toernooi en-bridgetoernooi en in de toekomst mogelijk 
andere overkoepelende  activiteiten.

KOPIJ

Kopij voor een volgende nieuwsbrief is welkom. 
Verslagen van jubileum, installatie of een bijzon-
dere activiteit, plaatsen wij graag. Ook melding 
van bijzondere publicaties van Probusleden zien 
wij graag tegemoet. 
U gelieve uw bijdrage te beperken tot een maxi-
male omvang van 200 woorden.
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Alsdan zal nader bekeken moeten worden in hoeverre 
deze eventueel in te stellen deelnemersraad al dan niet 
in strijd is met het ledenverbod bij de stichtingsvorm 
van artikel 2:285 lid2 BW
JC-advies:
Statutaire positie betreffende de rechtsrelatie tussen 
PN en PC’s ongemoeid laten. Zichtbare activiteiten 
PN met toegevoegde waarde vormen feitelijk het 
bindmiddel met PC’s en hun leden.

Nadere informatie: Paul Witte, vicevoorzitter h.t. Probus 
Nederland, vicevoorzitter@probus-nederland.nl
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4. Mocht niettemin bestuurlijk toch de behoefte bestaan 
om de rechtsrelatie tussen PN en PC’s te verstevigen, dan 
zou onder de huidige omstandigheden de voorkeur uit-
gaan naar de introductie van een deelnemersraad in de 
Stichting PN. Aan een degelijke deelnemersraad kunnen 
limitatief specifieke taken en bevoegdheden worden 
toegekend.

Advies Juridische Commissie
AVG*) bij beoogd lidmaatschap 

Soms vraagt een Probusclub advies bij Probus Ne-
derland. Zaken met een juridisch karakter legt Pro-
bus Nederland voor aan de Juridische Commissie om 
hier richtinggevende adviezen voor de gehele Pro-
buscommunity in Nederland over te geven. De on-
afhankelijke Juridische Commissie onder leiding van 
een bestuurslid van Probus Nederland bestaat uit le-
den van Probusclubs uit alle hoeken van het land die 
als juridische experts hun sporen hebben verdiend in 
alle echelons van de rechtspraak, de advocatuur en 
het notariaat. 
Onlangs vroeg een PC zich af of het delen van infor-
matie over beoogde nieuwe PC-leden wel verenig-
baar was met de AVG? 

Casus:

Probusclub A vraagt zich af of het verstrekken van infor-
matie aan PC-leden omtrent een beoogd lid in strijd is 
met de AVG?

*)Algemene Verordening Gegevensbescherming



| blz. 5 van 5 |

PROBUS NIEUWSBRIEF | LENTE 2022 | JAARGANG 13 NR. 1

INFO

Redactie Nieuwsbrief
redactie@probus-nederland.nl
Olga Jesse-van Hal, Jan-Hein de Wit
Clubadministratie
Jan-Hein de Wit
clubadministratie@probus-nederland.nl
Secretaris
Peter Blom
secretaris@probus-nederland.nl
Website
http://probus-nederland.nl 

Advies van de Juridische Commissie

Artikel 2 lid 1 van de AVG bepaalt het materiële toe-
passingsgebied van de AVG. Het lid luidt: “Deze veror-
dening is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk ge-
automatiseerde verwerking, alsmede op de verwerking 
van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgeno-
men of die bestemd zijn om daarin te worden opgeno-
men”. 

Het moet dus gaan om de al dan niet geautomatiseer-
de verwerking van persoonsgegevens die in een be-
stand zijn of zullen worden opgenomen. Deze lezing 
sluit aan op de preambule van de AVG onder 15: “de 
bescherming van natuurlijke personen dient te gelden 
bij zowel geautomatiseerde verwerking van persoons-
gegevens als handmatige verwerking daarvan indien de 
persoonsgegevens zijn opgeslagen of bedoeld zijn om 
te worden opgeslagen in een bestand.

Het gaat in het onderhavige casus met name over het 
element “bestand”. Wat wordt hier in casu onder ver-
staan? In de ledenadministratie staat betrokkene nog 
niet, hooguit wordt hij/zij in de notulen vermeld, maar 
in het leeuwendeel van de Probusclubs gebeurt dat niet 
omdat alleen vermeld wordt dàt iemand is genoemd, 
niet wiè dat is. 
Want dat wordt slechts mondeling meegedeeld en niet 
genotuleerd. Bovendien vormen de notulen niet een 
bestand want daaronder wordt volgens artikel 4, sub 
6 van de AVG verstaan: “elk gestructureerd geheel van 
persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toe-
gankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of 
gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografi-
sche gronden is verspreid“. 

Concluderend, 
Zolang er niet een lijstje wordt aangelegd van potenti-
ele leden is er niets aan de hand en blijft de club bij het 
aantrekken van nieuwe leden buiten het bereik van de 
AVG. 

Nota Bene
Dit neemt niet weg dat in lijn met de geest van de AVG 
zeer prudent moet worden omgegaan met gegevens 
van potentiële leden.  Vaak is dit simpel op te lossen 
door als de voordrager de gegevens zóver te beperken 
dat door de leden alleen elementaire beoordeling mo-

gelijk is, en dat dan in het beste geval alleen mondeling 
mede te delen en zeker niet via het internet te versprei-
den; en voor het overige door als leden te vertrouwen op 
het oordeelsvermogen van de voordrager, het bestuur 
of een vertrouwenscommissie. Een aantal PC’s kent in-
middels het voorwaardelijke kandidaat lidmaatschap 
waar na een korte introductietijd PC’s en kandidaat-lid 
afscheid van elkaar kunnen nemen. Zodra iemand het 
kandidaat lidmaatschap aanvaardt, behoort ook zijn/
haar toestemming te worden gevraagd om in een gege-
vensbestand te worden opgenomen 

Nadere informatie: Paul Witte, vicevoorzitter h.t. Probus 
Nederland, vicevoorzitter@probus-nederland.nl

Boeken en lezingen van Probusleden

In deze nieuwsbrief treft u geen nieuwe boeken of lezin-
gen aan van Probusleden. Dat wil niet zeggen dat die er 
niet zijn.

Er wordt gewerkt aan een nieuw overzicht van lezingen 
op de website. Het huidige aanbod is verouderd en niet 
gemakkelijk toegankelijk. Alle aanbieders hebben een 
bericht gehad over de lezing(en) die ze aanbieden. Op 
grond van hun reacties zal een actueel aanbod worden 
gepresenteerd. 
In tweede instantie zal ook de rubriek ‘boeken van Pro-
busleden’ opnieuw worden ingericht.


