
 
 

CONCEPT-Verslag 
Algemene Ledenvergadering  

Probus Maastricht III 
19 januari 2022 

Zoom-sessie 
 

1. Opening, mededelingen, vaststelling van de agenda, ingekomen stukken.  
 
Paul Fuchs heet als voorzitter ieder van harte welkom. 
De bestuurswisseling zal vandaag formeel plaatsvinden en de eerstvolgende 
fysieke bijeenkomst met de gebruikelijke rituelen. 
 
 Afwezigen: Fred Humblé, Maurice Martens, Ameike Janssen, Rob Brouwers, 

Joop Ceha, Ingrid Evers, Fatima Gudde, Cor Baeten, Greetje Loos, Joop 
Schermerhorn. 

 Tweejaarlijkse enquête Probus Nederland 
In Nieuwsbrief 4 van Probus Nederland werd verslag gedaan van de enquête 
naar rechtsvormen bij Probusclubs en het resultaat is ter advisering 
voorgelegd aan haar Juridische Commissie.  
Ter info: wij hebben geen rechtsvorm. 

 Ledenlijst Probusclub Maastricht III. Truus Cortenraad meldt dat haar 
mailadres begint met een kleine ’t’. 

 Sjef Deckers is 16 december verhuisd naar Doorn. Hierdoor is een vacature 
(m) ontstaan.  

 
2. Concept-verslag van de Ledenvergadering van 7 juli 2021  

 De naam Elzinga is met een ‘z’ i.p.v. met een ‘s’. Dit is eveneens het geval bij de 
agenda. 

 Bij agendapunt 6 staat 2x ‘zijn’ in één zin. 
 Titus Panhuysen vraagt om de naam Sjé Aarts aan te vullen met haar eigen 

naam: Postmes. 
 N.a.v. ad 2 het Intermezzo wordt de vraag gesteld of het schilderij bijgewerkt 

is. Jacqueline Peters antwoordt dat dit nog niet gebeurd is, maar dat het nog 
steeds in de planning zit. 

Besluit: het verslag wordt zonder inhoudelijke wijzigingen vastgesteld en de 
correcties worden doorgevoerd. 

  
3. Jaarverslag 2021, Probusclub Maastricht III  

De voorzitter vraagt de getallen bij de paragraaf bijeenkomsten nog eens na te 
rekenen. 



 Besluit: het verslag wordt vastgesteld en de getallen worden gecorrigeerd. 
 

4. Verslag Ballotagecommissie 2021  
Roel Nelissen, voorzitter van de Ballotagecommissie licht het verslag toe. 
Besluit: het verslag wordt vastgesteld. 

 
5. Financiëel verslag 2021 

Bart Groutars, de penningmeester licht de Jaarrekening en de Balans 2021 toe. 
Joost Huurman, voorzitter Kascommissie legt de Verklaring van de Kascommissie 
af met waarderende woorden voor de penningmeester en adviseert de leden het 
bestuur te déchargeren. 

 Besluit: de leden déchargeren het bestuur. 
 

Bart Groutars licht de Begroting 2022 toe. 
Er wordt opgemerkt dat in deze begroting geen uitgaven voor het jaardiner zijn 
opgenomen. De verklaring is dat het diner in januari is uitgevallen en dat er 
genoeg in kas is om, als het anderszins doorgaat, aan de afspraken te voldoen. 
Besluit: de begroting 2022 wordt vastgesteld op basis van het voorstel om de 
contributie met 50% te korten. 

 
       6. Voorstel samenstelling Bestuur 2022 

Benoeming als voorzitter, Paul Fuchs 
Benoeming als inkomend voorzitter, Maria Hendriks-Lemmen    
Herbenoeming als secretaris, Pauline Tomlow  
Herbenoeming als penningmeester, Bart Groutars. 

 Besluit: het voorstel wordt aangenomen. 
 

De voorzitter stelt voor dat het bestuur nagaat of het jaardiner in de zomer 
gehouden kan worden.  
 

      7.  Voorstel samenstelling Commissies 2022 
Kascommissie      
     Benoeming als voorzitter, Marijke Steffens-Severijns   
     Benoeming als lid: Maurice Martens 
Ballotagecommissie  
     Geen wijzigingen   
     Herbenoeming als voorzitter, Roel Nelissen (m) 
     Herbenoeming als leden, Mieke Bartels-Koene (v) en Rob Brouwers (m). 
Programmacommissie   
      Herbenoeming als voorzitter, Titus Panhuysen (m), tot 1 september 
      Herbenoeming als lid, Wendelien Elzinga (v), benoeming tot  
      vz per 1 september 
      Herbenoeming als lid, Kees Flinterman (m) 
      Benoeming als lid, Rob Brouwers (m) per 1 september. 
Comité Website  
      Geen wijzigingen  
      Titus Panhuysen, webmaster en leden Fred Humblé en Pauline Tomlow. 
 
 



Comité Wandelingen (op 5e woensdag van de maand):  
      Geen wijzigingen 
     Maurice Martens en Marijke Steffens-Severijns. 
 Mieke Bartels adviseert de Ballotagecommissie om vooral jonge leden voor te 

dragen voor de commissie. 
 Besluiten:  

De kandidaat voor de Kascommissie en de voorgestelde leden van de 
Programmacommissie worden door de ledenvergadering benoemd.  
De leden van de Ballotagecommissie worden door het bestuur benoemd.  

 
8. Jaarlijks vast te stellen afspraken  

Geen wijzigingen 
a. Bettine Flesseman als lid conform art. 4 sub 4 Statuten (buitengewoon lid, 

vrijgesteld van contributie). 
b. Partners zijn jaarlijks welkom bij twee excursies, het jaardiner en alle 

wandelingen en daarnaast de lustrumactiviteit. 
c. Als een lid een Probuslunch thuis organiseert, is daartoe € 150,-- te 

declareren. 
d. Voor koffie bij iemand thuis, na een wandeling, kan een bos bloemen worden 

aangeboden. 
e. Ballotagerichtlijnen: geen voorstellen, dus geen wijzigingen. 

       Besluit: geen wijzigingen. 
 

9.   Programma 2022  
Titus Panhuysen, voorzitter van de Programmacommissie licht het Programma 
2022 toe. Hij is blij dat de helft van de sprekers eigen leden zijn en dat hij de 
overige sprekers vooral uit de andere Maastrichtse probusclubs heeft kunnen 
aantrekken. Hij is ook blij dat, ondanks de voortdurende wijzigingen i.v.m. 
corona, sprekers toch enthousiast gebleven zijn… 
Er zijn 2 activiteiten buitenshuis ingepland: Glo’ Art te Lanaken en het 
restauratieatelier in de Wiebengahal te Mastricht. Voor de activiteit in Lanaken 
wordt nog met het bestuur gesproken i.v.m. de kosten. Deze activiteit zou ook 
met het ‘jaardiner’ gecombineerd kunnen worden. Voor de lunch in Lanaken 
stelt Jeannette Jostmeyer Restaurant Foresta in België voor. 
 Gauke Kootstra complimenteert de Programmacommissie met het 

ontzettend leuke programma. Het geeft hem extra motivatie om naar Probus 
te komen! 

 Paul Fuchs vraagt de commissie om bij uitval, het programma open te 
houden, zodat wij als leden onderling kunnen uitwisselen. Dat is akkoord. 

 Titus Panhuysen neemt tenslotte het woord om Cor Baeten te danken. Cor 
heeft jarenlang heel actief aan de Programmacommissie deelgenomen. Met 
name de Lustrumviering in Duitsland op 2 september 2018 was zijn idee en 
is door hem georganiseerd. In de Eifel werd kamp Vogelensang bezocht en 
na een zeer bijzondere rondleiding met een inspirerende Belgische gids, ging 
de tocht verder naar Nideggen. Hartelijk dank voor alle inzet, Cor, en alle 
goeds voor de komende tijd. 

Besluit: het programma wordt met enthousiasme ontvangen. 
 
 



 
 

10.   Bestuurswisseling 
Formeel wordt het bestuur gewisseld.  

  
11.  Vacature 

Sjef Deckers is 16 december verhuisd naar Doorn. Hierdoor is een vacature (m) 
ontstaan.  
 Ingrid Evers vraagt om te wachten met het aanvullen van het ledental, zodat 

de huidige club zich weer kan settlen na deze corona-periode. Er is geen bijval 
voor dit voorstel. 

De voorzitter verzoekt de leden om kandidaten voor te dragen en bij het zoeken 
met name te letten op bevordering van de diversiteit in de club. 
Kandidaten kunnen aangemeld worden bij de voorzitter van de 
Ballotagecommissie, Roel Nelissen; bij voorkeur per mail: r.nelissen.2@home.nl  

 
12.  Rondvraag 

 Titus Panhuysen vraagt het bestuur om met spoed uit te zien naar een nieuwe 
locatie; zoals deze behoefte ook bij de enquête naar voren gekomen is. 

De voorzitter geeft aan dat bij vele probusclubs de locatie een knelpunt is. Hij 
meldt dat de uitkomsten van de enquête en de voornemens van het bestuur aan 
de leden zijn toegestuurd. In ieder geval blijven we nog een aantal maanden bij 
NH-hotels.  

 
13.  Sluiting 

De voorzitter heet Maria Hendriks-Lemmen welkom in het bestuur en dankt alle 
leden voor hun inzet in de commissies en met name de secretaris Pauline 
Tomlow voor haar inzet… 
 
Pauline Tomlow 
secretaris 

mailto:r.nelissen.2@home.nl

