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Putte, 27 februari 2004 
 
Vergadering   : ZUF algemene ledenvergadering 
Datum    : 26 februari 2004 
Plaats    : café Molenzicht te Halsteren 
Aanwezige verenigingen : 16 
Afwezige verenigingen : zonder kennisgeving pv VBP; pv Nieuwe Wijk en pv De Snip 
Aanwezige bestuursleden : alle bestuursleden 
Verzendlijst   : alle 19 verenigingen aangesloten bij de ZUF 
Samensteller   : Walter de Prenter 
 
1. Opening 
Om 20:05 uur opent de voorzitter Dirk Dekkers de vergadering met een hartelijk welkom. 
Alvorens te beginnen met de vergadering vraagt hij een minuut stilte ter gedachtenis aan de 
ons ontvallen sportvrienden. Als ingekomen stuk noemt hij de brief van de Welkomstvrienden 
uit Ossendrecht welke vereniging is opgericht op 24 maart 1929. Het 75 jaar bestaan wordt 
door deze vereniging gevierd op 27 maart aanstaande waarbij ook een tentoonstelling is van 
de duivensport in deze 75 jaar. 
 
2. Appel afgevaardigden basisverenigingen en bestuur ZUF 
Er zijn drie verenigingen niet aanwezig. Het bestuur is voltallig aanwezig. 
 
3. verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 21 februari 2003 
Op het verslag worden geen opmerkingen gemaakt en ook zijn er geen vragen meer naar 
aanleiding van het verslag. Met dank aan de secretaris wordt het verslag goedgekeurd. 
 
4. jaarverslag 2003 van de secretaris 
Het verslag was bij de vergaderstukken gevoegd. De aanwezigen hebben geen vragen over de 
inhoud van het verslag en de secretaris wordt ook voor de samenstelling hiervan bedankt. 
 
5. Financieel beleid 
Bij het versturen van de agenda waren de financiële rapporten nog niet volledig klaar en 
moest de controle door de kascommissie nog plaatsvinden. Tengevolge van de ziekte en de 
ziekenhuisopnames van de penningmeester was hier vertraging ontstaan. Het nasturen van de 
stukken is niet tijdig geregeld kunnen worden en daarom zijn de overzichten uitgereikt direct 
voorafgaand aan de vergadering. De heer van Ree betreurt het dat er nu weinig gelegenheid is 
om de cijfers te beoordelen. De voorzitter erkent dit en excuseert zich hiervoor. 
 
a. financieel jaarverslag januari 2003 t/m oktober 2003 
Het overzicht betreft een niet volledig kalenderjaar omdat het boekjaar eindigt op 31 oktober 
van het jaar. Het gevolg hiervan is dat bijvoorbeeld de bijdragen van Brabant 2000 voor de 
kampioenenavond in deze periode wel is ontvangen, maar de kosten pas zijn gemaakt in de 
maanden november en december.  In de komende boekjaren vallen de kosten van de 
voorgaande kampioenenavond en de bijdragen van Brabant 2000 voor de volgende 
kampioenenavond in hetzelfde financiële overzicht. Het verschil tussen inkomsten en 
uitgaven hiervoor zal dan dus veel kleiner zijn. 
 
Uit de vergadering komt de vraag waarom het boekjaar niet loopt van januari tot en met 
december. Het antwoord is dat in opdracht van de NPO en de afdeling het boekjaar moet gaan 
over de periode november tot en met oktober. De ZUF is hiertoe dus verplicht. 
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b. verslag kascommissie over boekjaar 2003(periode januari2003 t/m september 2003) 
Namens de kascommissie verklaart John Hendrickx dat de controle is uitgevoerd en de 
boeken in orde zijn bevonden. Het betreft een korte periode waarin bovendien over het 
algemeen weinig mutaties plaatsvinden omdat die veelal in de laatste maanden van een 
kalenderjaar gebeuren.  
 
Frans Goossens beantwoordt de vraag wat het batig saldo is geweest van de kampioenen- en 
feestavond in november 2003. De kosten zijn ongeveer € 600,00 hoger geweest dan de 
ontvangsten. Hij merkt verder op dat de bonnenverkoop behoorlijk minder heeft opgebracht 
dan in het jaar daarvoor. 
 
Omdat we te maken hebben met een gebroken boekjaar ten opzichte van een kalenderjaar 
komt uit de vergadering de vraag om in de toekomst bij het overzicht ook te vermelden het 
saldo van de bank- en kasgelden op datum van de jaarvergadering. Men heeft dan de 
informatie hoeveel geld er is op datum van de vergadering. Deze informatie zal in de 
toekomst op het overzicht worden vermeld. 
 
c. begroting boekjaar 2005 ( november 2004 t/m oktober 2005) 
Naar aanleiding van de post “inkomsten € 700,00 jaarlijkse bijdrage leden” maakt de heer  
A. Leijs de opmerking dat volgens hem niet gevraagd mag worden naar een bijdrage van  
€ 1,00 per liefhebber van iedere vereniging. Hij refereert hierbij naar artikelen van het NPO-
reglement. Naar aanleiding van deze opmerking ontstaat er een discussie. Het bestuur meent 
dat de genoemde bijdrage wel gevraagd mag worden. Door de afdeling Brabant 2000 was 
hiervoor toestemming gegeven. Daarna is dit aan de ledenvergadering van 21 februari 2003 
voorgesteld en door de vergadering met meerderheid van stemmen aangenomen en als 
zodanig in het verslag genotuleerd. Hierop zijn geen reacties gekomen en aan het begin van 
deze vergadering is het verslag zonder  opmerkingen goedgekeurd. 
Omdat de heer A. Leijs aanhaalt dat het verbod van de NPO hiertoe dateert van maart 2003 
zal de kwestie opnieuw worden voorgelegd aan de secretaris van afdeling Brabant 2000. De 
voorzitter merkt nog op dat hij er op vertrouwt dat men gemaakte afspraken nakomt. 
 
Noot na de vergadering: in het uitgereikte overzicht staat in de kop een foutieve periode 
genoemd. De begroting gaat over de periode 1 november 2004 tot en met 31 oktober 2005. In 
de vergadering van 21 februari 2003 was reeds goedgekeurd de begroting voor de periode  
1 november 2003 tot en met 31 oktober 2004, zie dat verslag.  
 
d. décharge financieel beleid 
De kascommissie stelt voor naar aanleiding van de gedane controle om de penningmeester te 
déchargeren voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat hiermee accoord. 
 
e. samenstelling kascommissie  controle boekjaar 2004 ( november 2003 t/m oktober 2004) 
Harry de Jong is aftredend en als plaatsvervanger stelt Peter Hellemons zich kandidaat en 
wordt door de vergadering gekozen. De kascommissie bestaat dan uit John Hendrickx, Johan 
Smits en Peter Hellemons. 
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6. Bestuursverkiezing 
Toon de Waal is aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld. Hij wordt door de vergadering 
bij acclamatie herkozen. 
Walter de Prenter is eveneens aftredend maar niet herkiesbaar. Er zijn geen kandidaten 
voorgedragen voor de functie van secretaris.  
 
De voorzitter last een korte pauze in. Tijdens de pauze vraagt Arion Besters bij de voorzitter 
informatie over de functie en stelt zich dan kandidaat. Na de pauze komt de voorzitter op dit 
agendapunt terug met de prettige mededeling over de kandidatuurstelling van Arion Besters. 
Met applaus van de gehele vergadering wordt hij dan gekozen. De overdracht van de taken 
van Walter de Prenter naar Arion Besters zal plaatsvinden in de bestuursvergadering van 
dinsdag 2 maart 2004. 
 
7. Voorstellen bestuur ZUF 
 
a. informatie over berekening van de kampioenen 
De uitleg was opgenomen in bijlage B van de agenda.  
 
b. diverse wijzigingen en aanpassingen (zie bijlage C van de agenda) 

 
(1) gratis prijzen 
na een bespreking van de feiten hoe moeizaam het gaat met het afhalen van de gratis 
prijzen komt de vergadering tot het besluit de gratis prijzen toch te handhaven. Men wil de 
liefhebbers die wel interessen hebben voor het ontvangen van de gratis prijzen niet de 
dupe laten worden van de liefhebbers die niet de moeite nemen om de prijzen af te halen. 
Wel wordt het systeem van uitreiken aangepast door niet meer de zakken duivenvoer op 
het feest uit te reiken maar een tegoedbon af te geven op de feestavond waarmee de 
winnende liefhebber de zak voer bij de leverancier of diens verdeler kan afhalen. De 
liefhebber die zonder opgave van reden de tegoedbon op de feestavond niet ophaalt/laat 
ophalen, verliest hierdoor zijn prijs. Door dit systeem hoopt men te voorkomen dat op het 
einde van de feestavond een aantal zakken niet zijn uitgereikt ofwel het onnodig gesleep 
van zakken naar en weer terug van de feestzaal voorbij zijn. 
 
(2) aantal kampioenschappen 
De vergadering gaat accoord met het voorstel om het aantal asduiven bij de fond te 
verhogen van 3 naar 5. 
 
Bij de bespreking van dit punt komt naar voren dat bij de liefhebbers onduidelijkheid is 
over de bevoegdheden van het ZUF-bestuur met betrekking tot de vitesse en midfond 
vluchten. De voorzitter zet nog eens duidelijk uiteen dat door een sterk verminderde 
belangstelling van de liefhebbers bij de kampioenhuldiging van deze spelsoort de ZUF dit 
op voorstel en door de vergadering goedgekeurd heeft betrokken bij de feestavond van de 
ZUF en ook voor die liefhebbers op hun vluchten gelijksoortige attracties te geven. De 
activiteiten van de ZUF voor de vitesse/midfond  beperken zich tot het uitreiken van de 
kampioenschappen in een grotere aanwezigheid van liefhebbers in naar we hopen een 
gezellige avond en het geven van nodige en nuttige informaties in een informatiebulletin. 
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(3) De Nardus Stok Trofee 
Uit de vergadering wordt er aan herinnerd dat de trofee door de weduwe ter beschikking is 
gesteld met de bedoeling dat de trofee werd gewonnen door duif met vaste voetring die 
het beste had gepresteerd op de 3 overnachtvluchten Sint Vincent, Dax en Bergerac. De 
vergadering meent dat deze gedachte moet worden gerespecteerd. Op welke plaats de duif 
is getekend speelt dus geen rol. Voorstel derhalve afgewezen. 
 
(4) diploma’s 
Het voorstel wordt door de vergadering aangenomen. Dus diploma’s voor alle 1e, 2e en 3e 
prijswinnaars en de diploma’s niet inlijsten maar plastificeren. 
 
(5) Union rekenaar 
De voorzitter informeert de vergadering over de ontvangen offertes van mevrouw Liza 
Vriens ( is duidelijk de goedkoopste aanbieding ) en de heer Cees Gijzen, de ontvangen 
informatie van Denny Marijnissen over de pakketten Urion (wordt nog eenmalig 
aangepast met UDP) en Rekenaar ( werkt wel perfect voor verenigingen maar nog niet 
vlekkeloos voor Rayonwerk). 
 
De afrekeningsmethode van Liza komt sterk overeen met de methode van Frans van 
Loenhout. Dat wil zeggen voor de eerste vlucht niets betalen, bij de 2e vlucht stuurt zij een 
lijstje met bijbetalen of terug te ontvangen en op einde seizoen een definitieve afrekening. 
 
De vergadering gaat accoord de opdracht te geven aan Liza Vriens en dat zij het komende 
vliegseizoen nog rekent met Urion om geen risico’s te lopen. Bij veel verenigingen is 
weliswaar het pakket Rekenaar reeds ingevoerd maar die krijgen de nodige aanpassing om 
met Vinera te kunnen samenwerken. 
 
Het bestuur zorgt er voor dat de noodzakelijke gegevens van de liefhebbers door de 
afdeling op schijf ter beschikking worden gesteld van Liza Vriens. 
 
Nico Matthijssen zegt toe om tegen kilometervergoeding de lijsten direct bij de 
verenigingen te bezorgen. De verenigingen moeten de adressen dus doorgeven aan Nico 
( Past Kerckerstraat 20, 4651 XS Steenbergen, telefoon 0167566161 ) 
 
(6) abonnementstarief op de uitslagen 
De vergadering besluit om het systeem van abonnement op alle uitslagen af te schaffen. 
De kosten voor de uitslag worden bepaald op € 1,00 per uitslag. 
 
(7) infobulletin 2004 
Dit wordt nog opgesteld en tijdig toegestuurd. 
 
(8) Kampioenendag en feestavond 2004 
Dit is op zaterdag 27 november 2004 en de vergadering gaat accoord dat het bestuur 
probeert dit vast te leggen bij de Wittenhorst te Halsteren. 
 
(9) aparte kompetitie jaarlingen  
De vergadering kiest om dit jaar te starten met de vluchten Bergerac en Bordeaux. De 
voorzitter zal met Liza Vriens de praktische uitvoering bespreken waarna de verenigingen 
hierover worden geïnformeerd. 
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(10)verdeelsleutel vliegseizoen 2004 
Voor de poulebrief geldt dezelfde verdeelsleutel als gebruikt in 2003. 
 

8. Rondvraag 
 

a. er zijn geen vragen schriftelijk ingediend. 
b. De heer Ad Mulders brengt het punt melden duiven aan de orde en zegt al enkele jaren 

te vragen dat dit tijdig wordt gedaan. Hij memoreert dat het melden door de post van 
de kleine westhoek traag gebeurt en dat daardoor aan liefhebbers uit andere delen van 
het Rayon niet juist kan worden doorgegeven wanneer de vroegste duiven zijn 
gevallen. Dit geeft dan teleurstelling omdat na een eerste informatie “nog geen duiven 
bekend”later blijkt dat op dat tijdstip reeds verschillende duiven zijn gevallen. De 
voorzitter zal deze kwestie met betrokken meldposten bespreken om gezamenlijk de 
goede oplossing te vinden. 

 
9. Sluiting door de voorzitter 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22:35 de vergadering met dank voor de 
goede discussies en wenst allen een goed en sportief vliegseizoen 2004. 
 
Walter de Prenter 

 
 


