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Halsteren, 16 oktober 2005 
 
Onderwerp: Notulen Algemene Leden Vergadering 29 september 2005  
 
 
Geacht bestuur, 
 
Hierbij het verslag van de Algemene Leden Vergadering  
 
 
Namens het Bestuur van Zuidwesthoek Union Fond 
Arion Besters (secretaris) 
 
 
 
Bijlagen: 
 

- Verslag Algemene Leden Vergadering 29 september 2005 
- Verslag vliegprogramma 2006 12 oktober 2005 
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Halsteren, 03 oktober 2005 
 
Vergadering   : ZUF algemene ledenvergadering 
Datum    : 29 september 2005 
Plaats    : PV de Reisduif te Bergen op Zoom 
Aanwezige verenigingen : 12 
Afwezige verenigingen  : PV VBP, PV Nieuwe Wijk, PV de Zwaluw (afgemeld)  

  PV Vlug en Eerlijk PV de Pelikaan 
Aanwezige bestuursleden : D Dekkers, A Besters, F Goossens, A Swagemakers 
 `     R Bosters en N Matthijssen 
Afwezige bestuursleden  : T de Waal 
Vliegcommissie B2000  : A de Dooij, J van Tilbeurgh, A Swagemakers 
Bestuursleden B2000  : L Donkers,Chr vd Linden, K Godschalk 
Verzendlijst   : alle 17 verenigingen aangesloten bij de ZUF 
Samensteller   : Arion Besters 
 
 
1. Opening 
 
Dhr D Dekkers opent de vergadering en heet alle aanwezige van harte welkom. De mededelingen en 
bespreking van het afgelopen vliegseizoen zullen verder in de vergadering aan bod komen. 
  
2. Appel der verenigingen 
 
De opkomst is redelijk, er zijn 5 vereniging niet aanwezig, wij hebben van een vereniging een 
afmelding gehad namelijk PV de Zwaluw. 
 
3. Bespreking concept vliegprogramma 2006 met vliegprogramma commissie B2000 
 
Namens de commissie neemt dhr A Swagemakers het woord over van dhr D Dekkers, hij meldt dat er 
door dhr J van Tilbeurgh notulen worden gemaakt. Het doel van deze avond buiten de ZUF 
vergadering om, is het vliegprogramma 2006 met de aanwezige afgevaardigden door te nemen. De 
stukken zijn naar iedere vereniging gestuurd. Met het samenstellen van het vliegprogramma is met het 
volgende rekening gehouden : 
 
- De wensen van de liefhebbers via de enquête; 
- Zo min mogelijk 3 vluchten op één weekeind; 
- Losplaats moet goed bereikbaar zijn; 
- Losplaats moet groot genoeg zijn om ruim te kunnen lossen; 
- Er moet ook voor de chauffeur en convoyeur sanitaire voorzieningen en degelijke aanwezig zijn. 
 
Dit heeft geresulteerd in een vliegprogramma wat zeer weinig scheelt met het vliegprogramma 2005. 
Tot op heden zijn er geen reacties bij de commissie leden binnengekomen, hierna wilde dhr A 
Swagemakers het vliegprogramma per vlucht door gaan nemen, vanuit de vergadering werd de 
opmerking gemaakt of dit wel zinvol is, er waren immers geen op of aanmerkingen binnengekomen. 
Dit wordt als een terechte opmerking aangenomen, de behandeling zal daarom iets anders verlopen. 
Allereerst is het belangrijk wie Rayon1 gaat vertegenwoordigen op 12 oktober, vanuit de aanwezige 
treed niemand naar voren. Daarom wordt voorgesteld om dhr D Dekkers en dhr A Besters als 
afvaardiging te sturen, de aanwezigen gaan hiermee akkoord. 
 
Bespreking disciplines: 
 
Vitesse (oud en jong) 
 
Geen bijzonderheden 
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Midfond 
 
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat een aantal jaren geleden voorstellen gedaan zijn welke 
wel heel erg lijken op het huidige vliegprogramma, destijds werden de voorstellen niet serieus 
genomen. Er overheerst de indruk dat men teveel aan de hand van de “WOWD” loopt. 
 
Dagfond 
 
Blois is door het NPO als nationale vlucht toegevoegd, het is voor ons ongeveer een vlucht van 500 
km. Het wordt gezien als een grote geldverspilling zeker omdat we mooie dagfond vluchten hebben, 
een van deze vluchten zou ook als nationale vlucht kunnen worden aangewezen. Het NPO heeft 
vooralsnog gekozen voor deze vlucht omdat dit soort vluchten veel publiciteit opleveren voor de 
duivensport. 
 
Meerdaagse fond 
 
Aan de aanwezigen wordt gevraagd of de vlucht vanuit Bergerac één week naar voren gehaald mag 
worden, hierdoor voorkomen we dat er dat weekeind 3 vluchten zijn. De aanwezigen gaan met het 
voorstel akkoord. 
 
Midfond-fond (jong) 
 
Afdeling 6 en 7 willen richting Orleans met de fond jong daarom wil B2000 proberen om dan richting 
Bourges te gaan, tijdens de Algemene Leden Vergadering op 29 november zal dit ter sprake komen. 
Bij thuiskomst vanuit Orleans na 4 dagen mand zagen de duiven bij thuiskomst er goed uit, ook de 
bodembedekking had zich goed gehouden, ook zonder krullen. 
 
Voor het NPO kampioenschap tellen maar twee vluchten, dit jaar was de laatste Orleans een 
reservevlucht, vanuit de vergadering werd wel gevraagd om misschien vanaf Creil NPO vluchten aan 
te wijzen. 
 
Natour 
 
Er is een extra vlucht ingepland 
 
 
Groepslossingen 
 
Onder de enquête staat een voorstel van het bestuur B2000, dit is gedaan om de leden van Rayon 1 
tegemoet te komen. Dit voorstel wordt op de eerstvolgende ledenvergadering B2000 behandeld.  
Aan de aanwezigen wordt gevraagd of er bezwaar is om de oude duiven (opleren) altijd in twee 
groepen te lossen (1+2 en 3+4), de aanwezigen hebben geen bezwaar. 
Ook wordt aan de aanwezigen gevraagd of zij bezwaar hebben om het vliegprogramma voor drie jaar 
vast te leggen, ook dit werd akkoord bevonden. 
 
Note na de vergadering 
 
Nadat de vergadering was afgelopen werd er lustig gediscussieerd over het vliegprogramma en de 
groepslossingen, dit is zeer jammer omdat tijdens de vergadering zeer weinig reactie vanuit de zaal 
kwam. Volgende keer misschien toch proberen om discussies in de vergadering te laten plaatsvinden. 
Als rayon 1 hebben we als voorkeur aangegeven om de duiven per rayon te lossen, er is in dit geval 
een compromis mogelijk. Gelijktijdig lossen van rayons 2,3 en 4  en rayon 1 apart, willen we dit voor 
elkaar krijgen zullen we tijdens de ledenvergadering B2000 wel achter elkaar moeten gaan staan. Dit 
kan door bijvoorbeeld per vereniging het woord te pakken, als er 17 bestuurders ageren, kan het 
bestuur B2000 niet om rayon 1 heen. 
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4. Notulen 17 februari 2005 behandelen 
 
Er waren geen op of aanmerkingen op de notulen. 
 
5. Mededelingen 
 
Dhr T de Waal is vandaag helaas niet aanwezig, hij heeft kortgeleden een operatie gehad en is 
hiervan herstellende. Naar omstandigheden gaat het goed, er is namens de leden afgelopen week 
een presentje afgegeven. 
 
Dit jaar is het kampioenenboek door mevr Vriens gemaakt, dhr Dekkers bedankt haar voor het 
uitrekenen van de vluchten. Vanavond krijgen alle aanwezige verenigingen voldoende boekjes voor 
hun leden. Reclames kunnen tot 8 oktober 2005 worden ingediend bij mevr Vriens of dhr Dekkers. 
 
Dit jaar worden bij alle liefhebbers opnieuw coördinaten bepaald d.m.v GPS, inmiddels zijn de 
formulieren en apparatuur binnen. De kosten zijn € 3,50 per liefhebber en zullen aan de vereniging 
worden gefactureerd. De secretarissen krijgen hierover binnenkort bericht. Wanneer een coördinaat 
wordt bepaald, zijn er drie handtekeningen nodig namelijk van de liefhebber, bestuurslid (kan ook een 
lid zijn welke door het bestuur basisvereniging is aangesteld) en commissielid.  
 
De afname van de Midfond uitslaglijsten valt tegen, terwijl we de lijst ook voor € 1,00 hebben 
aangeboden, vanuit de vergadering werd aangedragen dat de leden door de korte afstanden geen 
belang hebben bij een uitslag. Het kan namelijk voorkomen dat men in de vereniging de 1e heeft en in 
het Rayon de 200e, als de Midfond vluchten naar een verdere afstand dan Creil kunnen zal het op dit 
gebied een stuk verbeteren. Er zijn losplaatsen genoeg, denk aan een Troyes. Alleen zitten veel 
Midfond vliegers niet op twee dagen mand zitten te wachten. 
 
6. In en uitgaande post 
 
Er zijn verschillende stukken binnengekomen, het merendeel bestond uit reclame. De volgende twee 
stukken zijn wel het vermelden waard: 
 

- Uitnodiging voor het bijwonen van de receptie ter gelegenheid van het 60 jarige bestaan op 8 
oktober 

- Officieel schrijven van B2000 over de uitsluiting van de duif met “onwaarschijnlijke snelheid” 
tijdens Etampes 

 
7. Bespreken afgelopen seizoen 
 
Dit jaar werd getekend door slecht weer met daaruit voortvloeiend slechte vluchten. Ook vielen er 
binnen ons rayon vroege duiven zelfs nationaal.  
 
Het automatisch incasseren zou zo geregeld zijn, helaas was dit niet het geval. Heeft zeker tot 
halverwege het seizoen geduurd maar inmiddels loopt het op rolletjes. 
 
Het melden van de duiven wanneer deze “dik” vielen liep niet goed, tijdens de voorjaarsvergadering is 
gevraagd om als dit het geval was, meerdere vroege duiven door te melden. Helaas is dit niet gebeurt 
wat tot problemen tijdens Orleans heeft geleid. Ook het tijdig verzenden van de gegevens naar de 
rekenaars verliep niet altijd goed, aan een ieder wordt gevraagd om voor bovenstaande problemen 
een oplossing te vinden, we zullen hier tijdens de voorjaarsvergadering op terugkomen. We hadden 
ook afgesproken op zijn vroegst zondagochtend de lijst op pagina 436 te laten plaatsen, maar er 
werden op zaterdagavond al mensen onrustig waardoor de niet altijd correcte lijst op teletekst werd 
geplaatst, wat zeer vervelend voor de betrokkenen was. 
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De Midfond vluchten jonge duiven zouden bij mevr Vriens worden uitgerekend, op het laatste nippertje 
wilde dhr Gijzen de twee vluchten (Creil) uitrekenen. Voor de goede gang van zaken is aan dit 
verzoek toegegeven, helaas kon dhr Gijzen door privé omstandigheden de vluchten niet uitrekenen. 
Dit was voor de verenigingen zeer verwarrend, we zullen dit volgend jaar zeker voorkomen. Door 
1975 zijn de duiven voor de twee jonge duivenvluchten vanuit Creil niet in concours gezet, dit is niet 
correct omdat er is afgesproken dat zonder afmelding alle duiven in concours dienen te staan. 
Mogelijk dat dit veroorzaakt werd door de onduidelijkheid omtrent de rekenaars. 
 
Dhr Dekkers heeft de poulestaten steekproefsgewijs gecontroleerd en constateerde dat de niveaus 4 
en 5 slecht werden ingevuld, mocht een liefhebber bijvoorbeeld de 1e prijs winnen, kan deze duif 
indien hij niet als gezet op de poulestaat staat, van de uitslag verwijderd worden. 
 
Er zijn liefhebbers welke zich voor de ZUF hebben afgemeld maar toch bij B2000 in concours staan, 
dit leid tot vreemde situaties we zullen dit met B2000 bestuur bespreken om de regel te veranderen in 
“niet bij B2000 afgemeld, automatisch in de ZUF” 
 
Tijdens Argenton is PV de Vredesduif gecontroleerd, er zijn tijdens deze controle geen 
onregelmatigheden geconstateerd. Vanuit de zaal werd de opmerking gemaakt dat deze vereniging 
nogal vaak aan de beurt is en wordt er opheldering gevraagd wie deze controles bepaald. De bepaling 
gebeurt door het dagelijks bestuur van B2000 en gebeurt dmv loting. 
 
Ook bij PV Nooit Gedacht zijn er controles geweest, een tijdens Etampes. Daar viel een wel heel 
vroege duif, deze is op “onwaarschijnlijke snelheid” uit het concours gehaald. Tijdens de laatste 
vluchten Harchies (natour) en Orleans jonge duiven zijn er ook controles uitgevoerd, er zijn geen 
onregelmatigheden geconstateerd. 
 
Dhr Dekkers bedankt mevr Vriens en dhr Gijzen voor het uitrekenen van de vluchten. 
 
8. Feestavond 26 november 
 
Dit jaar wordt de jaarlijkse feestavond op 26 november gehouden in het Patronaat te lepelstraat, 
tijdens deze avond wordt een bonnenverkoop gehouden en we vragen daarom extra aandacht voor 
de bonnen achterin het kampioenenboek. De zaal is dit jaar een stuk groter en rekenen op een goede 
opkomst, het is jammer dat onze avond gelijk valt met de feestavond van de ZLU. 
 
9. Ingekomen voorstellen 
 
Er zijn geen voorstellen binnenkomen. 
 
10. Rondvraag 
 
1962 (Wouw) 
Is er een planning gemaakt en krijgen de verenigingen de formulieren vooraf zodat deze alvast 
ingevuld kunnen worden? 
 
Het is nogal een grote operatie, daarom zal aan de besturen gevraagd worden een planning te maken 
en deze in te leveren bij de commissie. De liefhebber zal moeten zorgen dat hij/zij aanwezig is, de 
formulieren worden ter plaatse ingevuld. 
 
1948 (Putte) 
De Midfond vluchten vallen toch niet onder de ZUF 
 
In principe worden de vluchten vervlogen onder Rayon 1 (ZUF), sinds enkele jaren verzorgt de ZUF 
de uitreiking van de Midfond kampioenen Rayon 1. In het voorjaar is afgesproken dat de twee 
vluchten vanuit Creil (jonge duiven) bij het kampioenschap Midfond-fond ZUF kwamen. Voor de 
midfondvluchten geld geen meldingsplicht. Komend voorjaar zal het bestuur ZUF met een voorstel 
komen om ook de Midfond vluchten (oud) onder niveau 4 te vervliegen, hierdoor is alles gelijk 
getrokken. 
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1926 (Halsteren) 
Waarom is de feestavond van de ZLU gelijk met de ZUF? 
 
Vorig jaar was de ruimte veel te klein, hierdoor zijn we al vroeg naar een grotere ruimte gaan zoeken, 
voor de zekerheid is deze in een vroegtijdig stadium vastgelegd. Dhr Dekkers heeft contact 
opgenomen met dhr Chr Musters (ZLU) met het verzoek de datum van ZLU feestavond te verzetten, 
tot op heden niets meer van dhr Musters gehoord. Volgend jaar vieren wij onze feestavond in 
Hoogerheide en zal dubbele boeking niet voorkomen. Er gaan geruchten dat de NPO manifestatie 
over 2 á 3 jaar op de datum van B2000 (eind oktober) komt, hierdoor komt onze feestavond in 
gedrang met de feestavond B2000. 
 
11. Sluiting 
 
Het kampioenenboek is inmiddels klaar en we hebben er voor ieder lid binnen Rayon 1 één 
gekopieerd, het verzoek aan de besturen om het kampioenenboek zo snel mogelijk bij de leden af te 
leveren. Extra aandacht voor de bon achter in het boek, ook schenkingen zijn altijd welkom. Dhr D 
Dekkers wens een ieder een goede “winterslaap” met veel activiteiten toe. Wel thuis en tot 26 
november. 
 
 
Besluitenlijst 
 

1 Vlucht vanuit Bergerac een week naar voren halen op het vliegprogramma 2006 
2 Dhr D Dekkers en dhr A Besters vertegenwoordigen Rayon 1 tijdens de bespreking van het 

vliegprogramma op 12 oktober met de andere rayons. 
3 Alle opleervluchten oude duiven worden de duiven in 2 groepen gelost 
4 Vliegprogramma voor drie jaar vastleggen 

 
 
Openstaande acties 
 

1 Meldprocedure “dik vallen duiven” optimaliseren 
2 Voorstel maken om Midfond zoals fond op niveau 4 te vervliegen 
3 Afmelden voor B2000 koppelen aan afmelden ZUF 

 
Verslag bijeenkomst met 4 rayons 
 
12 oktober reisde dhr D Dekkers en dhr A Besters namens Rayon 1 af naar Etten-leur om het 
vliegprogramma 2006 met de andere drie rayons te behandelen. Er werden een groot aantal 
voorstellen vanuit de rayons aangedragen de volgende zijn met een meerderheid van stemmen 
aangenomen: 
 

1. Bergerac 1 week vervroegd 
2. Laatste jonge duivenvlucht vanuit Orleans iets verder weg (Vierzon), mits er toestemming 

wordt verkregen van het NPO. De terugkoppeling volgt tijdens de Algemene leden 
vergadering van B2000 

3. Natour 1e vlucht vanuit Strepy (1+2) en Strombeek (3+4) 
4. 25-05 Harchies (Hemelvaart), Strombeek/Duffel op za 10-06 (eventueel overstaan op zo),29-

07 Strombeek/Duffel en attractievlucht vanuit Maastricht 
5. Opleren oude duiven lossen in 2 groepen 
6. Vliegprogramma vastleggen voor 3 jaar (rayons 1,2,3 akkoord, rayon 4 had het nog niet 

besproken met achterban), wordt tijdens de Algemene leden vergadering B2000 in stemming 
gebracht. 

 
 


