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Secretaris Zuidwesthoek Union Fond 
A.L.M. Besters 
Weth. Jonkersstraat 17 
4661EA Halsteren 
Telefoon : 06-45396907 
E-mail  : besters@home.nl    

 
 
 1926 P.V. De Luchtgids 
 T.a.v. A.L.M. Besters 
 Weth. Jonkersstraat 17 
 4661 EA Halsteren 
 

Halsteren, 25 februari 2005 
 
Onderwerp: Notulen Algemene Leden Vergadering 17 februari 2005  
 
 
Geacht bestuur, 
 
Hierbij het verslag van de Algemene Leden Vergadering en de machtiging automatische incasso. Wilt 
u er zorg voor dragen dat deze uiterlijk 12 april in het bezit is van onze Penningmeester. 
 
C.F. Goossens 
Oude Huybergsebaan 202 
4625 CL Bergen op Zoom 
 
Een verzoek van mijn kant, mochten er verenigingen in het bezit zijn van een E-mail adres. Wilt u dit 
dan aan ondergetekende doorgeven, dit kan bij het bovenstaande E-mail adres. 
 
 
Namens het Bestuur van Zuidwesthoek Union Fond 
Arion Besters (secretaris) 
 
 
 
Bijlagen: 
 

- Verslag Algemene Leden Vergadering 17 februari 2005 
- Machtiging automatische incasso 
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Halsteren, 25 februari 2005 
 
Vergadering   : ZUF algemene ledenvergadering 
Datum    : 17 februari 2005 
Plaats    : Café Molenzicht te Halsteren 
Aanwezige verenigingen : 16 
Afwezige verenigingen  : 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 
 
Dirk opent de vergadering en heet alle aanwezige van harte welkom, als eerste vraagt hij een minuut 
stilte voor de leden welke ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.De mededelingen zullen verder in de 
vergadering aan bod komen.Hij vraagt tevens extra aandacht voor de bestuursverkiezingen, tot op 
heden hebben zich geen kandidaten aangemeld. Door het vertrek van Ad Belleter zijn we op zoek 
naar een vervanger. De voorkeur gaat uit van een kandidaat uit de Kleine Westhoek, hierdoor is er 
dan een vertegenwoordiging vanuit alle samenspelen. 
 
2. Appel der verenigingen 
 
De opkomst is zeer goed, er is maar één vereniging niet aanwezig, wij hebben hier geen afmelding 
van ontvangen. 
 
3. Verslag Algemene Leden Vergadering van 7 oktober 2004 
 
Het punt van de uitslaglijsten komt verder in de vergadering nog te sprake, voor de rest waren er geen 
op of aanmerkingen. 
 
4. In en uitgaande stukken 
 
Er zijn tussentijds geen stukken in en uitgegaan. 
 
5. Verslag secretaris 
 
Bij de uitnodiging is het verslag van de secretaris bijgevoegd, hier waren geen op of aanmerkingen op. 
 
6. Vaststellen financieel beleid 
 
Verslag penningmeester: 
Er werd de vraag gesteld waarom het boekjaar niet gewoon van 1 januari tot 31 december loopt, 
binnen de Postduiven verenigingen is de afspraak gemaakt dat het boekjaar loopt van 1 november tm 
31 oktober. Hiermee volgen we de richtlijnen zoals deze door het NPO zijn aangegeven, dit is 
vastgelegd in ons “Huishoudelijk reglement”. 
 
De begroting voor 2005 wordt goedgekeurd door de leden. 
 
Verslag Kascontrole Commissie: 
De financiële administratie is dit jaar gecontroleerd door P Hellemons en J Smits. De administratie zag 
er duidelijk en verzorgt uit, Wel werd opgemerkt dat niet alle betalingen vanuit de verenigingen tijdig 
binnen waren.  
 
Vanuit de vergadering werden er vragen gesteld over de betaling aan de rekenaar, voor alle 
duidelijkheid de rekenaar krijgt een vast bedrag per wedvlucht. Dit bedrag wordt door B2000 aan de 
ZUF overgemaakt, deze stort het bedrag over naar de rekenaar. 
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Ook de te late betalingen van de poulgelden door diverse verenigingen is bij het bestuur een doorn in 
het oog, vanuit de vergadering wordt gevraagd of betalingen via een automatische incasso kunnen. 
Alle aanwezige verenigingen hebben geen bezwaar tegen een automatische incasso van de 
poulgelden door de rekenaar. Bij het verslag van de vergadering zal een incasso formulier worden 
toegevoegd. 
 
Verkiezing Kascontrole Commissie: 
J Hendrikx is aftredend, aan de leden wordt gevraagd wie zijn plaats in wilt nemen. Dhr T van Eekelen 
geeft als enige uit de vergadering aan, deel te willen nemen in de Kascontrole commissie. Vanuit de 
aanwezige leden is er geen bezwaar. De Kascontrole Commissie bestaat voor 2005 uit: 
 
P Hellemons 
J Smits 
T van Eekelen 
 
 
7. Bestuursverkiezingen 
 
Binnen het bestuur zijn er drie bestuursleden aftredend en herkiesbaar, tot op heden hebben zich 
geen kandidaten gemeld. De aanwezige leden vinden het niet nodig om te stemmen, daarom worden 
R Bosters, N Matthijssen en Fr Goossens herkozen voor een periode van 3 jaar. 
 
Door het vertrek van A Belleter en het gebrek aan kandidaten, is de samenstelling van het bestuur te 
laag. Dirk vraagt nogmaals of er kandidaten naar voren willen treden, wederom melden er zich geen 
kandidaten. Dirk heeft voorafgaande aan de vergadering Adri Swagemakers benadert, deze heeft te 
kennen gegeven geen bezwaar te hebben om deel te nemen in het bestuur. Wel benadrukte hij dat hij 
zich pas kandidaat stelt indien er geen kandidaten zijn. Aan de leden wordt gevraagd of zij bezwaar 
hebben, dit was niet het geval. Adri Swagemakers neemt vanaf heden de plaats van Ad Belleter in. 
 
8. Voorstellen bestuur en verenigingen 
 
Vanuit de verenigingen zijn er geen voorstellen binnengekomen. Het bestuur heeft twee voorstellen, 
welke zijn toegelicht bij de uitnodiging. 
 
Uitslaglijsten: 
 
We hebben al enkele reacties binnengekregen over het voorstel om de lijst per e-mail te versturen, tot op heden nog 
geen positieve reacties gehad. Daarom stellen we voor om alles bij het oude te laten. Het lijstengeld zal ook dit jaar 
weer € 1,00 per lijst zijn. De uitslag wordt op woensdag na reclames geplaatst op onze nieuwe website. 

 
Voor het kopiëren van de lijst hebben we een drukker gevonden, vanaf dit jaar verschijnt de lijst in 
kleur. De lijst zal € 1,00 per stuk gaan kosten. De verspreiding zal zoals het afgelopen jaar verlopen. 
De lijst zal indien geen overlossing, maandagmorgen om 10:00 bij de drukker klaar liggen, dus 
hebben de leden in principe op maandagavond de lijst. Dit is uiteraard afhankelijk van de bezorger in 
de vereniging. We zijn nog wel op zoek naar adverteerders, mocht iemand een adverteerder, weten 
laat het dan aan een van de bestuursleden weten, De prijzen zijn als volgt: 
 
¼ pagina €   25,= 
½ pagina €   50,= 
Hele pagina € 100,= 
 
Zoals een ieder inmiddels heeft vernomen, gaat B2000 de Midfond kampioenschappen uit de Rayon 
uitslagen halen, ook is men voornemens de twee Midfondvluchten bij de fond jonge duiven te 
plaatsen. Als bestuur willen we deze 2 vluchten onderbrengen bij onze rekenaar Eliza Vriens, ook 
lopen er onderhandelingen om de Midfond oude duiven bij Eliza Vriens onder te brengen.  
 
Ook zijn we als bestuur voornemens om de lijst ook door dezelfde drukker te laten maken, hierdoor 
kunnen we de Midfond lijst ook voor € 1,= aanbieden. Tevens zal de lijst dan op maandag verschijnen 
en niet zoals nu op vrijdagavond.  
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We wachten eerst de beslissing tijdens de B2000 ledenvergadering af, informatie hierover zal in het 
info bulletin vermeld worden. 
 
De leden vinden het een perfecte oplossing/voorstel en gaan akkoord met het voorstel  …… 
 
Kampioenschappen: 
 
Het aantal kampioenschappen in de Fond en Midfond zijn niet gelijk, tevens is Brabant 2000 voornemens de 
kampioenschappen voor Midfond aan te passen. Daarom willen wij als bestuur voorstellen om de Rayon 
kampioenschappen als volgt te verdelen : 
 
10 Hokkampioenschappen Dagfond (aangew. + onaangew) 
10 Hokkampioenschappen Meerdaagse Fond (aangew. + onaangew) 
10 Hokkampioenschappen Midfond/Fond Jong (aangew. + onaangew) 
10 Hokkampioenschappen Midfond Oud (aangew + onaangew) 
5 Asduiven Dagfond 
5 Asduiven Meerdaagse fond 
5 Asduiven Midfond Oud 
5 Asduiven Midfond/Fond Jong 

 
De leden gaan akkoord met het aantal bovenstaande kampioenschappen. 
 
PAUZE 
 
De vergadering gaat zeer voortvarend, daarom wordt besloten om een pauze in te lassen, onze 
penningmeester bied de leden een drankje aan. 
 
Na de pauze wilt dirk nog wat mededelingen kwijt: 
 
De rekenaars van de samenspelen kunnen direct contact opnemen met Danny Marijnissen voor een 
licentie van Rekenaar. Eliza Vriens heeft te kennen gegeven om met Rekenaar te gaan werken. 
 
Onze feestavond wordt dit jaar gehouden op 26 november in ’t Patronaat te Lepelstraat, hopelijk wordt 
het deze avond net zo gezellig als de afgelopen feestavond. 
 
Meldpost NOORD, J Schoonen stopt ermee. De nieuwe meldpost is Dhr Adrie Bogers (Lepelstraat), in 
het infoboek zullen de telefoonnummers vermeld worden. 
 
De betrouwbaarheid van de lijst op teletekst v.w.b de meldingen tijdens de jonge duiven concoursen is 
erg laag en heeft dit jaar al voor diverse teleurstellingen gezorgd. Daarom wordt er afgesproken om de 
vroegste duiven na het lichten van de klokken in de vereniging door te melden aan Dirk Dekkers 
(Centrale meldpost), dit kan tot 22:00, hierna zal de lijst op zondagmorgen op teletekst komen. 
 
9. Rondvraag 
 
Er waren geen vragen, wel werd er opgemerkt dat de Website er zeer goed uitzag en actueel was. 
Mochten er activiteiten op vereniging niveau zijn, kunnen deze worden doorgegeven aan de secretaris 
ZUF, waarna hij deze in de agenda plaatst. 
 
10. Sluiting 
 
Dirk bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en wenst een ieder een goed en sportief 
vliegseizoen. 
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Zuidwesthoek Union Fond 
Weth. Jonkersstraat 17 
4661EA Halsteren 
Telefoon : 06-45396907 
E-mail  : besters@home.nl 

 
 
 

MACHTIGING INCASSO 
 
 
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan E. Vriens, Groen Kruisstraat 88, 4671EL, 
Dinteloord, Bankrekening nr. 31.38.52.847 t.n.v Mevr Vriens, inz. ZUF, 
 
Om inleg en poulgelden van zijn/haar post- of bankrekening af te schrijven gedurende 2005. 
 
Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, 
hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar giro- of bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug 
te boeken. 
 
  
Post- of bankrekening  : ----------------------------------------------------------- 
 
 
Naam en voorletters   : ----------------------------------------------------------- 
 
 
Penningmeester PV   : ----------------------------------------------------------- 
 
 
Datum     : ----------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Handtekening    : ----------------------------------------------------------- 

 


