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Voorwoord
Probusclubs kunnen profiteren van de kennis en kunde 
van de leden van de Juridische Commissie. Adviezen wer-
den in de Nieuwsbrieven gepubliceerd. Bijvoorbeeld over 
WBTR en AVG. In dit nummer gaat het over het wel of 
niet toelaten van vrouwen tot een Probusclub. Het is een 
onderwerp dat mij, als vrouwelijke voorzitter van Probus 
Nederland, na aan het hart ligt. 
Ik hoop dat dit voorlopig laatste artikel in de reeks juri-
dische adviezen, véél clubs zal doen overwegen of (liever 
nog) besluiten om vrouwen uit te nodigen lid te worden. 
Natuurlijk neemt elke Probusclub daarover in autonomie 
besluiten. 
Er zijn nu 324 herenclubs, 25 damesclubs en 101 gemeng-
de clubs. Deze laatste categorie lijkt mij de categorie van 
de toekomst.
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Helaas… geen bridgedrive
De bridgedrive van 5 augustus is afgelast wegens gebrek 
aan belangstelling.
We hebben de organisatoren gevraagd naar de achter-
grond van de bridgedrive.
Probusclub Vianen heeft een aantal jaren geleden op 
verzoek van de toenmalige voorzitter van Probus Ne-
derland de jaarlijkse bridgedrive opengesteld voor Pro-
busleden in heel Nederland. Probusclub Vianen belast 
zich met de organisatie en maakt gebruik van de facili-
teiten van de bridgeclub Vianen, die geen onderdeel is 
van Probus.
De zaalgrootte staat maximaal 150 deelnemers toe en 
meestal doen ongeveer 35 paren mee. Dit jaar hadden 
14 paren zich opgegeven. Misschien was de belangstel-
ling wat minder dan andere jaren i.v.m. eventuele be-
smettingsangst. Ook was de aankondiging (alweer door 
corona) wat later gedaan dan andere jaren en daardoor 
ook in een latere editie van de Nieuwsbrief geplaatst. En 
wellicht hadden veel Probusleden een vakantie gepland 
in augustus.

Hoe het ook zij, hopelijk kan de bridgedrive in 2023 weer 
doorgaan. Een datum is nog niet bekend, maar deze zal 
waarschijnlijk op een vrijdag begin augustus vallen. Zo-
dra Probusclub Vianen een datum heeft vastgesteld, 
wordt deze bekend gemaakt.

Vacature secretaris Probus Nederland

In het bestuur van de Stichting Probus Nederland vaceert 
per 1 januari 2023 de functie van secretaris. Het bestuur 
nodigt leden van de Probusclubs uit om  belangstelling 
voor deze functie kenbaar te maken. 

Het takenpakket omvat  het verzenden van de uitnodi-
gingen en de verslaglegging van de bestuursvergaderin-
gen (4 à 5 per jaar). Hij of zij begeleidt de Probusclubs 
in oprichting, is aanspreekpunt voor de Probusclubs en 
-leden en onderhoudt de contacten met oud-bestuursle-
den. De secretaris ondersteunt de organisatie en uitvoe-
ring van de landelijke Probusdag.  Bestuursleden verte-
genwoordigen per toerbeurt het Bestuur bij de installatie 
van nieuwe Probusclubs of bij een lustrum waarvoor het 
bestuur is uitgenodigd.

Indien men belangstelling heeft kan men zich richten tot 
de vicevoorzitter, de heer Wouter van Straten: 
vicevoorzitter@probus-nederland.nl
Er zal vervolgens contact met u worden opgenomen om 
de procedure van werving en selectie toe te lichten.
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De Stichting Probus Golf organiseert  éénmaal per jaar 
het landelijke golftoernooi voor haar Probusleden en 
partners en nodigt daarvoor alle Probusleden in Neder-
land uit.
Dit jaar werd het toernooi gehouden op de banen van 
Golfcentrum De Batouwe in Zoelen bij Tiel op 5 augus-
tus 2022. Het was een mooie niet al te warme zomerdag.

De voorzitter van Stichting Probus Golf opende het toer-
nooi, waarna de marshall kort het parcours toelichtte.  
De deelnemers konden kiezen uit twee spelvormen die 
zich prima lieten combineren op de verschillende holes:
* 20 deelnemers namen deel aan een individuele Stable-
ford wedstrijd, verdeeld over 7 flights;
* 60 deelnemers (15 teams) namen deel aan een team-
wedstrijd Texas Scramble. 
Na het nemen van de groepsfoto kon om 12 uur gestart 
worden via shot gun met op 4 holes een dubbele start.

De wedstrijdleiding, bestaande uit de heren Hans Ber-
gers en Jaap van Doorn, constateerde dat de stemming 
er goed inzat en dat men erg serieus was welke bal het 
beste gekozen kon worden om verder te spelen.
Vanaf half 5 kwamen de eerste deelnemers aan in het 
clubhuis en kon de wedstrijdleiding beginnen met 
het controleren van de scores.  Er was voldoende tijd 
om op het terras lekker in de zon en onder het genot 
van een drankje en bitterbal bij te praten over de sco-
res. Er waren deelnemers van 27 verschillende Probus-
clubs aanwezig wat een goede gelegenheid bood om 
in Probus-verband nader met elkaar kennis te maken. 

De dag werd afgesloten met een 2-gangen diner, de 
prijsuitreiking en het slotwoord van de voorzitter, Alfred 
Schoenmakers.
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Verslag

De prijzen voor Stableford werden uitgereikt aan le-
den van Probusclub Maas en Raam, Promix, Goe-
ree-Overflakkee en Hoorn.
De prijzen van Texas Scramble waren voor leden van 
Probusclub Loosdrechtse Plassen en van Arnhem IV.
Longest waren heren van Probusclub Markiezaat en da-
mes van Probusclub 4 van Den Haag.
Neary waren heren van Probusclub Zevenbergen en om-
streken en dames van Probusclub Julianadorp aan Zee.

Het is een goede traditie dat een vertegenwoordiger 
van Probus Nederland aan de winnaars van de verschil-
lende categorieën een medaille met inscriptie uitdeelt. 
Dit jaar had de heer Harry van Heesewijk  deze eervolle 
taak. Helaas ontbrak de inscriptie nog op de medailles 
en deze zullen later nagezonden worden.

Gezien de vele positieve reacties en de complimenten 
aan de wedstrijdleiding kunnen we terugzien op een 
geslaagd toernooi. Als de omstandigheden het toela-
ten, organiseert de Stichting Probus Golf volgend jaar 
het toernooi bij de Batouwe en wel op DONDERDAG 
13 JULI 2023.
De wedstrijdleiding hoopt veel van de deelnemers van 
dit jaar dan weer in goede gezondheid terug te zien.

Probus golftoernooi 14 juli 2022
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Gedachtewisseling  24 oktober a.s.
Probus Nederland wil graag gewenste service aan de 
Probusclubs verlenen. Dat gaat bijvoorbeeld om een 
nieuwsbrief met relevante informatie en een website 
met gegevens. Essentieel voor deze servicefunctie is dat 
het contact tussen de clubs en Probus Nederland goed 
geborgd is. Aan deze borging valt nog veel te verbete-
ren. In dat kader vindt u een oproep aan clubs zonder 
eigen website, om een contactadres op de website van 
Probus Nederland te kunnen plaatsen. Maar er is meer 
mogelijk. 
Probus Nederland wil daarover van gedachten wisse-
len met secretarissen. Daartoe wordt in het najaar een 
bijeenkomst belegd waarin Harry van Heesewijk (be-
stuurslid ICT) en Jan-Hein de Wit (bestuurslid interne 
communicatie) graag in gesprek willen met secretaris-
sen. Ook webmasters zijn van harte welkom.
Maandag 24 oktober 2022 op een centrale loca-
tie is hiervoor gereserveerd. De bijeenkomst is een 
ochtendprogramma, dat wordt afgesloten met 
een lunch. Heeft u belangstelling voor deze bijeen-
komst? Meldt u aan via:
 clubadministratie@probus-nederland.nl
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Contact met de clubs. Hoe beter?

De website van Probus Nederland bevat een overzicht 
van alle Probusclubs. In het overzicht zijn de clubs ge-
rangschikt naar provincie en per provincie op alfabet. 
Op zoek naar een contactadres van een bepaalde club, 
kan men de website bezoeken, waarvan de link is opge-
nomen in het overzicht. Een aantal clubs heeft echter 
geen eigen website en is daarmee niet benaderbaar voor 
een buitenstaander.
Om dit probleem op te lossen, stelt Probus Nederland 
voor om bij deze clubs een contactadres (e-mail) op te 
nemen. Bij voorkeur zou dat geen persoonlijk mailadres 
moeten zijn, maar een functioneel adres zoals probus-
clubpolderdorp@provider.nl . Het mailadres op de web-
site is voor de bezoeker een link, zodat het adres meteen 
wordt geopend in een e-mail programma.
Probus Nederland nodigt de clubs zonder website 
uit om een contactadres te mailen naar: 
clubadministratie@probus-nederland.nl 

Voorstel voor externe bereikbaarheid
Clubs zonder website

Lezingen door leden van Probus
Op de website van Probus Nederland is een overzicht 
te vinden van lezingen, die door leden van Probus wor-
den aangeboden. De lezingen worden summier aan-
geduid. De locatie van de spreker wordt weergegeven 
om duidelijk te maken in welke regio de spreker woont.  
Voor meer informatie kan men corresponderen met de 
spreker. Hieronder het aanbod van recente datum.

ACTUALITEIT EN OVERIGE
Belastingparadijs Mokum - Harold Gosler [Oosterhout]
GESCHIEDENIS IN BREDE ZIN
De Belgische opstand en de Tiendaagse veldtocht 1830-
31 - Feddo Hillen [Laren]
Van Empire tot Brexit land -  Rob Huver [Sittard]
Na Trump - Rob Huver [Sittard]
KUNST , MUZIEK E.D.
De Argentijnse tango - Piet Pijper [Alphen aan den Rijn]
Dmitri Sjostakovitsj, componist in tijden van terreur - 
Piet Pijper [Alphen aan den Rijn]
H.P.Berlage, zijn leven en werken -  Michiel Hoenderdaal 
{Lunteren]
WETENSCHAP, TECHNIEK ENZ.
Het verleden van ons klimaat. - Jaap Frijlink [Utrechts 
Heuvelrug] 
Antoni van Leeuwenhoek - J.J.P. Lamoré [Delft]
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MUTATIES DOORGEVEN
Probus Nederland bewaart voor contact met de 
clubs twee kerngegevens van secretaris en pen-
ningmeester: mailadres en telefoonnummer. Adres 
en woonplaats worden niet geregistreerd. Gege-
vens van andere functionarissen worden niet op-
gevraagd.
Mutaties kunnen op twee manieren worden ge-
meld: per email of via een eenvoudig formulier op 
de website.
https://probus-nederland.nl/mutaties/

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.

Ede Heukelum
Een nieuwe Probusclub

Op 30 mei jl. is Probusclub nummer 453 opgericht. 

De voorzitter Bart Taselaar opent in het Restaurant 
Buitenzorg te Ede, deze feestelijke bijeenkomst voor 
de installatie van de nieuwe Probusclub Ede Heukelum 
met een korte samenvatting van de ontstaansgeschie-
denis van deze Probusclub. Na het opheffen van Rotary 
Ede-Heukelum was er toch alom de wens om als leden 
regelmatig bijeen te blijven komen. Probus was daar-
voor het juiste antwoord. 

In augustus 2021 werd Probusclub Ede Heukelum bij 
de notaris officieel opgericht door de vier leden van 
het huidige bestuur. Helaas door de Covid pandemie 
heeft de installatie wat vertraging opgelopen, maar 
nu is het dan zover. Hiertoe geeft Bart het woord aan 
de secretaris van Probus Nederland: Peter Blom. Deze 
herhaalt nog eens de doelstellingen van Probus. Door 
elkaar regelmatig te zien en te spreken en als leden om 
te zien naar elkaar, blijft er een band bestaan en wordt 
een mogelijke dreigende vereenzaming voorkomen. Hij 
overhandigt de voorzittershamer aan de voorzitter en 
daarmee is de installatie een feit. 

Namens de mentorcommissie van Probusclub Benne-
kom, geeft Frank Wiersma aan dat er voor deze com-
missie niet zoveel te doen was, omdat er al een hechte 
club was bij de start. Hij feliciteert de leden met de in-
stallatie en wenst hen een gouden toekomst. 

Deze installatiebijeenkomst werd afgesloten met een 
voortreffelijk en gezellig diner, waar nog lang werd na-
gepraat over de nieuwe Probusclub.
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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 

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: Zijn separate man-
nen-en vrouwenclubs discriminatoir en mogen PC’s 
leeftijdsgrenzen stellen? De statuten maken een onder-
scheid tussen een vereniging voor mannen en vrouwen 
separaat en gemengde mannen- en vrouwenverenigin-
gen. Dit lijkt in strijd met artikel 1 van de Grondwet, ar-
tikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van 
de Mensen en artikel 7 van het zogenaamde Vrouwen-
verdrag van de VN. Opname van een ledenartikel dat 
uitsluitend mannen dan wel uitsluitend vrouwen lid van 
een PC kunnen worden, lijkt hiermee in strijd, immers 
onderscheid mag wel worden gemaakt op kwaliteit (Ur-
ker mannenkoor), maar niet op hoedanigheid zoals ge-
slacht en leeftijd. Geslachtskenmerken vormen immers 
geen objectieve rechtvaardiging van uitsluiting. Zo ook 
niet maximum leeftijdsgrenzen. Minimum leeftijdgrens 
(55) wel, omdat deze een andere, voor het bestaan van 
Probusleden juist essentiële post-activiteits-levensfase 
markeert op basis waarvan PC-leden zich verenigen. Het 
grondrecht van vrijheid van vereniging en vergadering in 
artikel 8 van de Grondwet zou echter weer strijdig kun-
nen zijn met onbelemmerde toetreding. 
 
De toepassing van deze gelijkheidseis echter kan op aan-
zienlijke weerstand stuiten bij zowel mannen- als  bij 
vrouwenclubs, omdat gevreesd wordt dat de gewenste 
of nagestreefde sfeer zou kunnen veranderen. Bij PC’s 
heeft deze problematiek waar vrouwen lidmaatschap-
stoegang eisen bij mannenclubs of andersom, zich naar 
besten weten nog niet aangediend. Waar mannenclubs 
uit eigen beweging zijn open gegaan voor vrouwen is 
op basis van praktisch en pedagogisch inzicht besloten 
een aantal (3) vrouwen tegelijk toe te laten. Dit spreidt 
de belangstelling, waardoor vrouwen zich minder “be-
laagd” zouden voelen. In een samenleving waar de ge-
slachtelijke scheidingen veranderende vormen aanne-
men lijkt het raadzaam om ook PC’s voor te bereiden op 
deze maatschappelijke veranderingen. 

Feuilleton (deel 4)
Adviezen inzake non-discriminatie

Het lijkt daarom verstandig om het onderscheid tus-
sen mannen-, vrouwen- en gemengde clubs de jure te 
schrappen uit de statuten, de facto maken de leden van 
de PC’s zelf uit wie zij wanneer als lid opnemen. Frits 
Udo, voormalig advocaat te Maastricht, is gevraagd 
hierover voor geïnteresseerde Probus-leden een artikel 
te schrijven. 

JC-advies: 
Ook PC’s zullen niet ontkomen aan al dan niet afge-
dwongen veranderende maatschappelijke inzichten 
over de scheiding der sekse. Aanbevolen wordt om de 
scheiding in lidmaatschappen voor mannen, vrouwen  
en gemengd karakter uit statuten en reglementen te 
schrappen.  Frits Udo is gevraagd hierover een opinië-
rend artikel te schrijven ten behoeve van een discussie 
over dit onderwerp op feitelijk juiste juridische gronden 
bij de PC’s te ondersteunen en te stimuleren.  Dit artikel 
kan worden opgevraagd bij de redactie van de nieuws-
brief redactie@probus-nederland.nl .

Paul Witte


