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Voorwoord
Het belangrijkste voor het succes van Probus is het be-
staan van autonome clubs op lokaal niveau. Probus Ne-
derland bewaakt de gezamenlijke identiteit en verleent 
service aan de clubs. Voor die taken is een soepele com-
municatie tussen de Probusclubs en de landelijke organi-
satie essentieel. Deze nieuwsbrief is een bijdrage aan die 
noodzakelijke communicatie. In alle oprechtheid vraag ik 
me af of deze nieuwsbrief voldoende leden van de clubs 
bereikt. Graag wil ik de secretarissen oproepen om te 
zorgen voor een goede verspreiding van dit medium.
Probus Nederland – een gezelschap van 7 mannen en 
vrouwen – is bezig met een discussie om de relatie tus-
sen de Probusclubs en Probus Nederland te optimalise-
ren. Misschien is er een lezer van dit voorwoord die over 
die relatie een goed idee heeft of is er iemand die vindt 
dat Probus Nederland iets laat liggen. Laat het me weten! 
Misschien zien we elkaar op een landelijke Probusdag 
voor een goed gesprek, maar dat gaat dit jaar niet lukken: 
zie onderstaand bericht over de Probusdag van novem-
ber.
Ik wens u allen een heerlijke zomer met veel zon aan de 
hemel en in uw gemoed.

Bestuur Probus Nederland
Marieke Bruins Slot-Vis, voorzitter
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• Bob Nolke “Bescherming”
• Lezingen door leden van Probus
• Mutaties doorgeven (nieuwe stijl)

Landelijke Probusdag 
Probus Nederland organiseert éénmaal in de twee jaar 
een landelijke bijeenkomst voor alle Probusclubs. De 
volgende Probusdag zou in november 2022 plaats vin-
den. 
Het bestuur heeft besloten om in deze fase van de pan-
demie het risico van de organisatie van zo’n grootschalig  
evenement niet te nemen. Er wordt gewaarschuwd voor 
een opleving van het aantal besmettingen in het najaar.  
Het annuleren van de bijeenkomst in een latere fase lijkt 
een optie, maar de kosten van annuleren zijn erg hoog. 

Daarom heeft het bestuur besloten om nu geen voor-
bereidingen voor de organisatie te treffen. We houden u 
via dit medium op de hoogte van de plannen. 

Probusclub ‘de Vrije Heeren’ Vianen organiseert de acht-
ste landelijke Probus Bridgedrive op vrijdag 5 augustus 
2022. Aan deze drive kunnen zowel clubbridgers als 
thuisbridgers deelnemen. Voor een goede en gezellige 
sfeer en een prima verzorging staat de samenwerking 
met de Bridge Club Vianen garant.
Kosten € 35 per persoon, inclusief: koffie/thee met ge-
bak, lunchbuffet, 5 consumptiebonnen.

Op de website van Probus Nederland staan veel meer 
details over het toernooi. Daar kan men ook gegevens 
vinden voor aanmelding.
https://probus-nederland.nl/probus-bridgedrive-2022/

Probus Bridgedrive 8e editie
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André van Leijenhorst (73) is lid van de Probusclub 
Breda West. Onlangs verscheen van zijn hand het 
boek “Krachtig naar 80!”. De redactie had een kort ge-
sprek met André.

André is vele jaren bedrijfspsycholoog geweest en heeft 
zich, met het vorderen van zijn leeftijd, meer en meer 
toegelegd op de psychologie van het ouder worden. In 
de academische wereld is veel belangstelling voor ouder 
worden in fysieke zin. Maar over de psychische aspecten 
van ouder worden van fysiek gezonde mensen is weinig 
literatuur. André vond het belangrijk en interessant om 
zich te verdiepen in de problematiek van het ouder wor-
den in psychologisch opzicht.
En zo ontwikkelde zich een psychotherapeutische prak-
tijk die is gericht op senioren. Tijdens de pandemie heeft 
de praktijk een minimaal bestaan geleid, maar inmid-
dels is er in beperkte mate weer wat activiteit.

Gezond ouder worden vereist inspanning, niet alleen 
fysiek maar ook geestelijk. Als je kinderen zeggen “Doe 
het wat rustig aan!”, dan hebben ze het meestal over je 
lichamelijke inspanningen en dan is dat een goed advies. 
Maar in ons geestelijk leven moeten we het niet rustig 
aan doen. We moeten bijvoorbeeld blijven investeren in 
onze sociale context, onze vrienden, relaties en gelijkge-
stemden. André spreekt van het nastreven van “aange-
name doelen”. 
Met het nastreven van aangename doelen wordt be-
doeld dat je activiteiten je een goed gevoel moeten ge-
ven en dat je het duurzaam naar je zin hebt. De keerzij-
de is het ontplooien van activiteiten die meer een vlucht 
lijken, dan een aangenaam doel. Wie reizen maakt om 
de tijd door te komen, komt uiteindelijk toch weer thuis. 
Wie zich stort op materiële rijkdom, kan ongemerkt ver-
wijderd raken van zingeving van de oude dag. 

| blz. 2 van 5 |

André van Leijenhorst

Er wordt door Probus Nederland veel tijd, geld en ener-
gie gestoken in de online omgeving van Probusclubs. 
Websites en alles wat daarbij hoort spelen een steeds 
belangrijkere rol. Er zijn ook steeds meer clubs die een 
website gebruiken als communicatie middel.  Dat is een 
goede ontwikkeling.

Maar het vraagt ook veel. Gelukkig is er een actieve sup-
portgroep en hebben clubs hun eigen webmaster(s). Er 
is veel bestuurlijke aandacht voor een optimaal preste-
ren van de ICT provider en het voorkomen van storin-
gen.
 
Samen met de supportgroep is besloten om het login 
scherm te vereenvoudigen.  Ook zullen overbodige 
plugins worden verwijderd. Het bestuur heeft besloten 
de ontwikkeling van het “portaal” te stoppen. Dit por-
taal is een apart product, bedoeld om de secretarissen 
te ondersteunen. Na ruim een jaar in de lucht te zijn is 
gebleken is dat deze functionaliteit niet of nauwelijks 
door de clubs wordt gebruikt.  

Voor de toekomst wordt nagedacht over het realiseren 
van meer dynamiek in de hoofdsite, het toestaan van 
pushberichten e.d.. Vanwege het uitstel van de Probus-
dag zal er gezocht worden naar een andere vorm om 
hierover in gesprek te raken met geïnteresseerden.

Podium voor een Probuslid

Bericht over recente ontwikkelingen
Probus & ICT

Jaarverslag 2021 en begroting 2022
Probus & FinanciënProbus Nederland geeft met dit ar-

tikel geen oordeel over inhoud en 
kwaliteit van het boek. 

Voor een contactadres van André 
kan men terecht bij: 
clubadministratie@probus-nederland.nl.

De staat van baten en lasten laat zien dat Probus NL bij-
na € 37.000 aan inkomsten heeft gehad en dat de uitga-
ven daarbij in de pas lopen met een verschil van onge-
veer € 1.200.
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Feuilleton (deel 3)
Advies over Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG)Wouter van Straten 

Geachte Probus-leden,
Deze tekst van het Statuut spreekt mij persoonlijk het 
meeste aan: “Het bevorderen van saamhorigheid en 
vriendschap … … waarbij onderlinge hulpvaardigheid, 
verbreding van kennis en interesse, verruiming van in-
zicht, alsmede ontspanning bindende elementen vor-
men.” 

In 2015 kreeg ik AOW en werd ‘van rechtswege’ ont-
slagen. Meteen werd ik uitgenodigd in een Probusclub 
waarin die tekst echt nageleefd wordt, om blij van te 
worden. In die gedachte heb ik mij kandidaat gesteld 
voor het bestuur: om de beurt de schouders er onder, 
gezamenlijk en respect voor elkaar.

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 Nieuwsbrie-
ven. In deze aflevering vragen die het meest vanuit 
PC’s aan Probus Nederland gesteld worden: Waar 
moeten PC’s op letten in het kader van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De indruk bestaat dat er bij de PC’s weinig aandacht 
is voor de regelgeving rondom privacy en AVG. Hier-
toe is in mei 2018 door PN de nodige informatie aan 
de PC’s  toegezonden. Te beginnen moet er door de 
PC’s een privacy-regelement worden opgesteld waar-
in wordt beschreven welke informatie voor welk doel 
en voor wie wordt rondgestuurd en voor welke tijds-
duur deze wordt bewaard. Verder moet aan leden en 
bij een smoelenboek ook de opgenomen familieleden 
schriftelijk toestemming worden gevraagd dat hun 
gegevens worden verwerkt (zgn. toestemmingsver-
klaring). Voorts moet van alle uitgezonden acties met 
persoonsgegevens, al is het slechts een brief of e-mail, 
een zogenaamd verwerkingsregister worden aange-
legd. Het begrip “verwerken” is in de AVG heel breed. 
Bij groeps-e-mails verdient het aanbeveling, ook bij 
toestemmingsverklaring, in BCC te e-mailen. Gegevens 
mogen verder niet zonder toestemming van de gere-
gistreerden aan derden ter beschikking worden gesteld, 
bijvoorbeeld bij de organisatie van evenementen. 
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Nieuwe vice-voorzitter

Probus NL vraagt een jaarbijdrage van € 70 per Probus-
club. Daarnaast is er een kleine winst uit de winkelomzet 
van insignes e.d.
De grootste kostenpost is ICT, met name de kosten van 
hosting en onderhoud van alle websites die de Probusclubs 
en Probus NL in de lucht hebben. Deze post zal waarschijn-
lijk blijvend de grootste last zijn op de jaarlijkse begroting.  
Ook voorzieningen voor de landelijke Probusdag, het 
jaarijkse Golftoernooi en de Bridgedrive zijn uiteraard 
reguliere posten in het uitgavepatroon van Probus NL.

De jaarrekening 2021 en de begroting 2022 is de vin-
den op de website onder het hoofdstuk Probus NL.

Voorafgaand aan mijn 
AOW werkte ik eerst 
36 jaar in de marine. 
Daarna werd ik vanaf
2003 docent aan de
Nederlandse Defen-
sieacademie en Avans 
Hogeschool
in Breda.

Hartelijke groeten
vanuit Hoeven, 

Wouter van Straten. 



We gaan niet altijd zorgvuldig om met onze persoons-
gegevens. Dat moeten we natuurlijk zelf weten, want we 
hebben daar alleen zelf last van. Denken we.
Ledenlijsten,  (e-mail)-adressen en ‘smoelenboekjes’ zijn 
op allerlei manieren verspreid onder leden van vereni-
gingen en clubs. Soms staan daar ook hobby’s in, namen 
van partners en (klein)kinderen, of zelfs vakantieadres-
sen. Dat zijn privacygegevens die ook van anderen zijn, 
en beslist niet alleen van onszelf. Dus we laten die niet 
aan derden zien, en we zijn er altijd heel voorzichtig mee. 
Toch? 

Er zijn héél veel mensen, instanties en platforms die voor 
die lijsten belangstelling hebben en graag die persoons-
gegevens willen hebben. Soms voor wetshandhaving, va-
ker uit nieuwsgierigheid, en helaas bijna altijd uit - al of 
niet criminele - financiële belangstelling.
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Handmatig bijhouden van het verwerkingsregister is de 
beste manier, om het beter te kunnen beveiligen, en om 
ongelukjes en misbruik te voorkomen.
Vanzelfsprekend kan een lid worden aangewezen voor 
die taak. Maar: de club is verantwoordelijk voor schade; 
en als er geen notariële statuten zijn, zijn alle bestuursle-
den, en bijna altijd daarmee ook hun echtgenoten, hoof-
delijk aansprakelijk.
Leuk? Of eigenlijk niet?

Mocht u de voorbeelden kwijt zijn, dan kan Probus Ne-
derland op verzoek een model reglement met voorbeel-
den beschikbaar stellen.
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Bescherming
Door Bob Nolke, voormalig notaris

Het betreft een louter administratieve activiteit waarbij 
het ontbreken ervan sancties door de Autoriteit Per-
soonsgegevens kunnen worden opgelegd en deze, in ge-
val van toegebrachte schade, tot schadevergoeding kan 
leiden.

JC-advies: 
Breng de Privacy- en AVG-problematiek opnieuw onder de 
aandacht van de PC’s door toezending van de stukken van 
mei 2018 aan de PC’s en een redactioneel stuk in de PN 
Nieuwsbrief. JC-lid Bob Nolke, voormalig notaris, zal voor 
publicatie in de Nieuwsbrief een artikel wijden aan de AVG

In 2018 heeft Probus Nederland op dit onderwerp onze 
aandacht gevestigd, omdat toen de Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming (AVG) in Nederland is gaan 
gelden. Die Verordening heeft de kracht van een Neder-
landse wet gekregen, en grijpt diep in.
Onder meer binnen elke ledenorganisatie, dus ook bin-
nen alle Probusclubs, is het gevolg dat er sindsdien een 
privacyreglement moet zijn, en bovendien een verwer-
kingsregister (een soort tabellarisch kasboek), waarin 
alle (echt alle!) gebruik van gegevens van de leden tel-
kens wordt aangetekend. Alle mails, alle bijeenroepin-
gen, alle aanpassingen en veranderingen moeten daarin 
worden genoteerd, maar ook het hacken of lekken van 
persoonsgegevens (‘datalekken’). Zo behoren we niet 
een adressenlijst af te staan aan het museum of bedrijf 
waarheen de club een excursie organiseert, of aan de 
busonderneming; dat staat gelijk aan lekken, en is niet 
alleen verboden, maar het moet ook in het register wor-
den aangetekend.

INFO

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

Het doorgeven van mutaties door Probus-
clubs is aanzienlijk eenvoudiger geworden.

Probus Nederland bewaart voor contact met 
de clubs twee kerngegevens van secretaris en 
penningmeester: mailadres en telefoonnum-
mer. Adres en woonplaats worden niet geregis-
treerd. Gegevens van andere functionarissen 
worden niet opgevraagd.
Mutaties kunnen op twee manieren worden 
gemeld: per email of via een eenvoudig formu-
lier op de website.

https://probus-nederland.nl/mutaties/
Op de website van Probus Nederland is een overzicht te 
vinden van lezingen, die door leden van Probus worden 
aangeboden. De lezingen worden summier aangeduid. 
De locatie van de spreker wordt weergegeven om duide-
lijk te maken in welke regio de spreker woont. 

Voor meer informatie kan men corresponderen met de 
spreker. Hieronder het aanbod van recente datum.

Dmitri Sjostakovitsj, componist in tijden van terreur - 
Piet Pijper [Alphen aan den Rijn]
H.P.Berlage, zijn leven en werken -  Michiel Hoender-
daal {Lunteren]
Wie was Winston Churchill?- Aart Suijver [Laren]
Zeespiegelstijging - Pieter Zijlstra [Barneveld]
Kloosters in de late middeleeuwen in Amsterdam - Jan 
Uijlings [Sint-Michielsgestel]
Topkapı-paleis, centrum van de macht - Annet van 
Wiechen [Lochem]
Keizer Augustus & zijn spindoctors - Annet van Wie-
chen [Lochem]
Operatie Market Garden 1944 omgeving Arnhem - 
Dirk Hoekendijk [Arnhem]
Pieter Bruegel Sr, nu wereldwijd erkend als multi-ta-
lent - Jaap Frijlink - [Utrechtse Heuvelrug]
Elektrisch autorijden is nu realiteit - Jaap Frijlink 
[Utrechtse Heuvelrug]
Lennon & McCartney - Cees Oosterwijk [Utrechtse 
Heuvelrug]

Lezingen door leden van Probus

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.


