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Halsteren, 23 januari 2005 
 
Vergadering   : ZUF algemene ledenvergadering 
Datum    : 7 oktober 2004 
Plaats    : Café De Valk te Bergen op Zoom 
Aanwezige verenigingen : 12 
Afwezige verenigingen  : PV De Eendracht, PV Nieuwe Wijk, PV De Zwaluw 
      PV Vlug en Eerlijk, PV De Pelikaan, PV De Snip en PV De Vliegsport 
Aanwezige bestuursleden : D Dekkers, A Besters, F Goossens, T de Waal 
 `     R Bosters en N Matthijssen 
Verzendlijst   : alle 17 verenigingen aangesloten bij de ZUF 
Samensteller   : Arion Besters 
 
1. Opening 
 
Om 20:00 uur opent de voorzitter Dirk Dekkers de vergadering met een hartelijk welkom. Hij feliciteert 
de kampioenen met het door hen behaalde resultaat, hij meld dat er voor iedere vereniging boekjes 
zijn gekopieerd (kampioenen) en verzoekt om deze verder te verspreiden en te kopiëren. Mochten er 
verenigingen niet in de mogelijkheid zijn de boekjes te kopiëren hij dit voor hen wilt doen. In het boekje 
zitten een aantal foutjes waarvoor excuses. Het seizoen is in het algemeen goed verlopen. 
 
2. Appel afgevaardigden basisverenigingen en bestuur ZUF 
 
Er zijn zeven verenigingen niet aanwezig, waarvan zich 3 hebben afgemeld. Ad Belleter is door 
verplichtingen elders niet aanwezig. 
 
3. Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 21 februari 2004 
 
Op het verslag worden geen opmerkingen gemaakt en ook zijn er geen vragen meer naar aanleiding 
van het verslag. Met dank aan Walther de Prenter wordt het verslag goedgekeurd. 
 
4. Ingekomen stukken 
 
De volgende stukken zijn binnengekomen: 
 
PV Voorwaarts   Meldprocedure tijdens Etampes en Orleans 
PV Eendracht   Opheffing vereniging 
B2000    Concept vliegprogramma 2005 
 
5. Bespreking afgelopen seizoen 
 
Het seizoen is in het algemeen goed verlopen, wel waren er t.a.v de rekenaar vanuit de verenigingen 
de volgende opmerkingen : 
 

- Na de laatste Eendaagsefond vlucht waren de kampioenschappen niet bekend, tevens 
stonden deze op de uitslaglijst van een fondvlucht waaraan het merendeel van de dagfond 
vliegers niet aan deelneemt. 

- De verrekening van de gelden duurde soms wel 3 weken 
 
Er is bewust gekozen om de kampioenschappen pas te publiceren na reclames, het was op het 
moment van het uitbrengen van de lijst al bekend dat er reclames zouden volgen. Het “late” 
verrekenen van de gelden werd veroorzaakt door het niet tijdig betalen van de poule gelden door de 
diverse verenigingen. 
 
De jonge duivenvlucht welke verplaatst was van Orleans naar Etampes wordt in twijfel getrokken, er 
wordt nogmaals benadrukt dat het weer in Orleans onverantwoord was om te lossen. Het weer is erg 
plaatselijk, het kan hier prachtig zijn maar 10 kilometer verder noodweer. 
 
Noot na de vergadering er werd de indruk gewekt dat de rekenaar de kampioenspunten niet had 
verstrekt, dit was wel het geval. 
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6. Concept vliegprogramma 2005 
 
De vergadering met de vervoer commissie van B2000 is inmiddels geweest, Rayon 4 wilt de 2e Laon 
vlucht van het vliegprogramma. Als reden hiervoor geeft men de ligging en de onbekendheid met de 
lossingplaats aan. De Le Mans vlucht blijft gewoon op het programma staan, dit is een vlucht ter ere 
75 jarig bestaan NPO. De keuze om voor bepaalde lossingplaatsen te kiezen hangt, samen met de rij 
en rusttijden van de chauffeurs. 
 
Tijdens de gevoerde discussie werd er voorgesteld om rayon 1 en 2 los te vervliegen van rayon 3 en 
4, het bestuur staat open voor voorstellen. We zullen hier tijdens de ledenvergadering begin 2005 
hierop terugkomen. 
 
7. Feestavond 27 november 
 
Onze jaarlijkse feestavond zal dit jaar in Café De Valk worden gehouden, de ruimte is niet groot maar 
er waren op het moment van vastleggen van de ruimte geen alternatieven beschikbaar. In 2005 zullen 
we het Patronaat in Lepelstraat of Café Molenzicht te Halsteren proberen vast te leggen. We hopen 
als bestuur dat er veel liefhebbers de feestavond bezoeken. 
 
8. Uitslagenlijst 2005 
 
Het afdrukken en bezorgen van de uitslaglijsten is momenteel niet kostendekkend, daarom wil het 
bestuur voor het seizoen 2005 de lijsten per E-mail naar de verenigingen sturen, waarna de 
vereniging zelf voor het kopiëren en verspreiden van de lijst zorgen. Hierop volgt een discussie waarin 
de voor en tegens aangedragen worden, het verzoek is daarom aan de besturen van de verenigingen 
om dit aan hun leden voor te leggen. Tijdens de leden vergadering in begin 2005 zullen we hierop 
terugkomen. 

 
9. Rondvraag 
 
Er is het volgende schriftelijke voorstel binnengekomen : 
 
Geacht bestuur, 
 
Wij hebben als voorstel volgend: 
 
Op concoursen zoals Etampes en Orleans niet meer alle duiven verplicht te melden. Zoals ook bij Etampes oude duiven gezegd 
was, na het concours de eerste duif melden, of indien meerdere vroege duiven de eerste 3 of 5. 
Ieder lid verplichten zijn 1st duif te melden dit moet toch voldoende zijn. 
Doordat elke duif gemeld moet worden ontstaat er dikwijls veel ongenoegen als op de meldlijst blijkt dat een liefhebber veel 
later zijn duiven meldt omdat de telefoon constant bezet is vanwege het snelle verloop van een vlucht. 
 
Op de dagfond vluchten is het misschien mogelijk om te zeggen ieder zijn eerste 3 duiven melden. Normaal is er zoveel contact 
onderling dat men weet wanneer een concours gesloten zal zijn. Het verloop van deze vluchten is normaal zeer snel. Eventueel 
de bepaling dat bij een traag verloop op geregelde tijden het aantal duiven doorgegeven moet worden b.v. elk half uur. 
 
Wij hebben zelf reeds meermaals het probleem gehad dat iemand later meldde er gelijk geopperd werd: Er uit, is niet op tijd 
gemeld. Hierdoor ontstaat veel onrust. Hopelijk wordt hier een goede oplossing voor gevonden. 
 
Bestuur P.V. Voorwaarts  

 
Het melden van de snelste duif per vereniging geeft geen goede weergave van de uiteindelijke uitslag, 
zeker als een vlucht snel verloopt. Op verenigingsniveau kan er besloten worden hoe te melden, in 
principe hoeven alleen de eerste 3 per vereniging en het einde van het concours doorgegeven te 
worden aan de meldpost van de CC. 
 
De meldposten zouden naar mening van het bestuur minder zwaar worden belast als: 
 

- liefhebber gegevens bij de hand heeft 
- men niet constant belt naar de meldpost of er al duiven zijn gemeld 
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Om de lijst iets nauwkeuriger te maken wordt het volgende afgesproken: 
 

- tijdens de vlucht de 1e 3 duiven per vereniging melden bij de meldpost van de CC 
- na het afslaan van de klokken de eerste 5 duiven melden (meldpost ZUF) 

 
Dit zal uiteraard nog wel moeten worden kortgesloten met de meldpost van B2000. 
 
 
10. Sluiting door de voorzitter 
 
Tijdens de “Winterstop” worden er allerlei activiteiten door de diverse verenigingen gepland, laat deze 
aan het bestuur weten. Hierdoor kan een afvaardiging van het bestuur deze activiteiten bezoeken. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met dank voor de goede discussies. 
 

 


