
Stichting Probus Nederland

JAARREKENING 2022

Opgesteld door R.W. de Casseres, penningmeester

Vastgesteldopdebestuursvergaderingvanvan30ianuari2o2S

Gezien door de kascommissie op 12 januari 2023
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Probus Nederland

BALANS 2022

TOELICHTING

ACflVA

Ondanks een geleden verlies als gevolg van de hoge automatiseringskosten zijn we nog zeer solvabel

en liquide.

De debiteuren zijn deels onbetaalde jaarbijdragen en deels nog onbetaalde winkelaankopen'

Daartegenover staat een kleine post vraagposten. Dit zijn betalingen waarvan niet duidelijk was wie

de betaler is. De meeste zijn nadien achterhaald, maar niet allemaal.

PASSfvA

Een deel van het eigen vermogen zit in de voorzieningen. De voorziening incourant laat ik dit jaar

vrijvallen. De voorziening probusdag is gevormd om te voorkomen dat alle kosten van dit in beginsel

tweejarig evenement ten laste van het resultaat van alleen dat jaar gebracht zouden worden'

De post crediteuren zijn twee facturen van Mediaversa.



Probus Nederland

STAAT VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN 2022

TOELICHTING

INKOMSTEN

De inkomsten bestaan voor het grootste deel uit de jaarlijkse bijdragen. Er zijn eind 2O22 450 clubs.
Daarvan zijn 449 voor het volledige bedrag aangeschreven, één, Ede Hoekelum, voor een evenredig
deel van het jaar.

De tweede bron van inkomsten is de winkel. De omzet van2O22 beliep € 8.437,50. De daartegenover
staande inkoopprijs was € 5.798,93. Winkelkosten waren verder "porti € 606,20" en

"verzendmateriaal € LO8,77" , samen €714,97. De winst van de winkel was dus € 1.923,60 ofirel een

marge van ruim22Yo.

Onze derde financiële pijler is de bankrente, dit jaar € 8,85.

UITGAVEN

Zoals altijd gaat het grootste deel van de uitgaven naar de automatiseringskosten. We zijn aljaren
bezig met pogingen om deze kosten beheersbaar te maken, maar we slagen daar tot nu slecht in,

mede als gevolg van de opstelling van de provider. De kosten worden veroorzaakt door
onderhoudswerkzaamheden. ln geschil is of deze onderhoudskosten niet worden veroorzaakt door
problemen bij de províder.

De registratie van het merkrecht op het Probuslogo isin2022 verlengd. De kosten ad€292,- zijn ten
laste gebracht van de rekening courant Probus Benelux. De waarde van de deelneming in Probus
Benelux (50%, de rest is van Probus België) is daardoor met €146,- verlaagd.



De kascommissie, bestaande uit Folkert Gildemacher en Dries Koopmans, heeft op Lzjanuari2023

bij de Richard de Casseres, penningmeester in het bestuurvan de stichting Probus Nederland, aan de

hand van de financiële jaarstukken de door hem gevoerde boekhouding gecontroleerd'

Na inzage in de aanwezige stukken en enkele steekproeven daaruit en het verder bevragen van de

penningmeester is de commissie tot de conclusie gekomen dat naar hun mening de administratie

over het boekjaar 2oZ2opeen goede en heldere wijze is gevoerd en dat het financieelverslag een

juiste weergave is van vermogen en resultaat van de stichting. Wij adviseren om het bestuur en de

penningmeester in het bijzonderte dechargeren voor het gevoerde financiële beleid over het

boekjaar 2022.

Wel merken wij op dat de kosten van de automatisering weer zeer fors zijn toegenomen en wij

adviseren het bestuur met nadruk om de nodige maatregelen te nemen ten einde deze kostenpost

beheersbaarder te maken.

Dries Koopmans

Probusclub Oranjewoud



De kascommissie, bestaande uit Folkert Gildemacher en Dries Koopmans, heeft op t2 januari 2023
bij de Richard de Casseres, penningmeester in het bestuur van de stichting Probus Nederland, aan de

hand van de financiële jaarstukken de door hem gevoerde boekhouding gecontroleerd.

Na ínzage in de aanwezige stukken en enkele steekproeven daaruit en het verder bevragen van de

penningmeester is de commissie tot de conclusie gekomen dat naar hun mening de administratie

over het boekjaar 2O22 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 2022.

Wel merken wij op dat de kosten van de automatisering weer zeer fors zijn toegenomen en wij
adviseren het bestuur met nadruk om de nodige maatregelen te nemen ten einde deze kostenpost

beheersbaarder te maken.

Folkert Gildemacher

Probusclub De Doorlopers

Dries Koopmans

Probusclub Oranjewoud
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