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Weth. Jonkersstraat 17 
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Halsteren, 4 spetember 2006 
 
Vergadering   : ZUF algemene ledenvergadering 
Datum    : 9 maart 2006 
Plaats    : PV de Reisduif te Bergen op Zoom 
Aanwezige verenigingen : 13 
Afwezige verenigingen  : PV VBP, PV Nieuwe Wijk, PV Vlug en Eerlijk PV de Pelikaan 
Aanwezige bestuursleden : D Dekkers, A Besters, F Goossens, A Swagemakers 
 `     R Bosters, T de Waal en N Matthijssen 
Verzendlijst   : alle 17 verenigingen aangesloten bij de ZUF 
Samensteller   : Arion Besters 
 
 
1. Opening 
 
Dhr Dekkers opent de vergadering en heet alle aanwezige van harte welkom. Dhr Dekkers vraagt één 
minuut stilte voor de liefhebbers welke ons ontvallen zijn.Momenteel is het nog niet duidelijk wanneer 
we mogen starten met het vliegseizoen, gelukkig mogen de jonge duiven inmiddels worden 
uitgewend. In het verslag van 29 september is een “notitie” na de vergadering opgenomen, dit was na 
aanleiding van de discussie welke na de vergadering plaats vond, dit had niet mogen gebeuren. In de 
toekomst zullen dit soort “notities” niet meer voorkomen. Als verklaring voor de discussie wordt 
gegeven dat het niet duidelijk was dat men nog kon meebeslissen. De mededelingen worden 
behandeld tijdens agendapunt 8. 
  
2. Appel der verenigingen 
 
De volgende verenigingen waren niet aanwezig, PV VBP, PV Nieuwe Wijk, PV Vlug en Eerlijk PV de 
Pelikaan. 
 
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 29 september 2005 behandelen 
 
Buiten de opmerking tijdens de opening geen op of aanmerkingen. 
 
4. In en uitgaande post 
 
Er zijn geen bijzonderheden te melden. 
 
5. Jaarverslag secretaris 
 
De leden hebben het verslag doorgelezen en geen verdere op of aanmerkingen. 
 
6. Vaststellen financieel beleid 
 
Financieel jaarverslag en toelichting 
 
De aanwezige leden hadden geen vragen t.a.v. het financieelverslag 2004-2005. 
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Verslag Kas Controle Commissie 
 
De Kas Controle Commissie heeft inmiddels een controle uitgevoerd, tijdens de controle zijn er geen 
onvolkomendheden geconstateerd. De boekouding zag er netjes en verzorgd uit. Dhr J Smits is 
aftredend, aan de aanwezige wordt gevraagd wie zijn taak wilt overnemen, dhr J Dekkers(PV de 
Reisduif) is bereid dit te doen. Dhr D Dekkers bedankt dhr J Smits voor zijn inzet. 
 
Begroting boekjaar 2005/2006 
 
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de inkomsten en uitgaven niet in balans zijn, als verklaring 
wordt de rente bij inkomsten gegeven, voorheen stond al het geld op een betaalrekening. Dit jaar is € 
5000,= op een spaarrekening geplaatst, met als doel meer rente inkomsten te krijgen. 
 
7. Bestuursverkiezing 
 
Dit jaar zijn de heren D Dekkers en A Swagemakers aftredend en herkiesbaar, er zijn geen 
kandidaten, nogmaals wordt er aan de leden gevraagd of er mogelijk kandidaten zijn, helaas bleek dit 
niet het geval te zijn. De heren D Dekkers en A Swagemakers worden zonder stemming herkozen, zij 
bedanken de aanwezigen voor het vertrouwen. 
 
8. Voorstellen Bestuur en Verenigingen 
 
Er was enige onduidelijkheid over de bijdrage van de jeugdleden aan de ZUF, voor alle duidelijkheid 
de bijdrage is voor de jeugdleden ook € 1,=. Aan de verenigingen wordt gevraagd om voor aanvang 
van het vliegseizoen de bijdrage zelf over te maken, er wordt geen nota verstuurd. 
 
Afgelopen jaar is de samenwerking goed verlopen met de rekenaar, het streven is om op 
maandagavond de uitslagen bij de verenigingen te bezorgen, verdere bezorging valt onder de 
verantwoording van de verenigingen. 
 
Inmiddels maken een aantal verenigingen gebruik van het duivenlokaal-domein, de kosten hiervoor 
zijn jaarlijks voor verenigingen €  10,= en samenspelen € 20,=, hiervoor ontvangen de verenigingen 
jaarlijks een nota. Mochten er verenigingen zijn die ook gebruik willen maken van het domein, kunnen 
zij zich opgeven bij de secretaris ZUF. 
 
De feestavond in het Patronaat was weer zeer gezellig, de bonnenverkoop viel t.a.v. het aantal 
geschonken bonnen tegen, we hopen dat dit jaar meer bonnen worden geschonken. Excuses aan de 
bonnenschenkers van het afgelopen jaar, door omstandigheden was het niet mogelijk om in de 
bedank-brief de koper van de bon te vermelden. Inmiddels is het bonnen-formulier aangepast zodat 
dit in de toekomst niet meer voor kan komen. De feestavond wordt dit jaar gehouden bij Café 
Boulevaard te hoogerheide, dit i.v.m. het 100 jarige bestaan van PV de Luchtklievers. 
 
Dit jaar is rayon 1 aan de beurt om de jeugddag te organiseren, het brengt wel enige kosten met zich 
mee, als bestuur zullen we proberen het kostendekkend te houden. Onder het motto “de jeugd heeft 
de toekomst” gaat de ZUF dit jaar ook jeugd-concoursen houden, midfond(oud) en midfond/fond jonge 
duiven. Voor de concoursen gebruiken we de richtlijnen van de Jeugdcommissie B2000. Tijdens de 
feestavond zullen ook de jeugd-kampioenen gehuldigd worden, voor de midfond zullen de jeugdleden 
een persoonlijke uitnodiging (om deel te nemen) ontvangen, voor de jonge duiven zullen de 
verenigingen worden aangeschreven, er vanuit gaande dat de verenigingen de informatie doorgeven 
aan hun jeugdleden. 
 
De inkorfgegevens worden na inkorving meegegeven aan de vervoerder, dhr D Dekkers controleerd 
deze steekproefgewijs voor Rayon 1 en 2. Regelmatig komt het voor dat de poulebrieven niet juist zijn 
ingevuld, met name de deelname aan de nivo’s  4 en 5, ook de lichtstaten worden niet altijd 
opgeslagen op het door de vereniging doorgeven adres, de aanwezigen worden er nogmaals op 
gewezen dat uitsluiting van het concours een gevolg hiervan kan zijn. De gegevens dienen 1 jaar 
bewaard te worden. 
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Aanpassen huishoudelijk reglement 
 
Het bestuur heeft de volgende wijzigingen in het huishoudelijk reglement voorgesteld: 
 
Artikel 3 
De UNION is een zelfstandige concoursorganisatie en organiseert ten principale midfondvluchten, 

dagfondvluchten en fondvluchten voor de leden Basisverenigingen welke zijn ondergebracht en 
behoren tot  Rayon I van de Afdeling.  

Na een overbruggingsperiode kunnen eventueel midfondvluchten hieraan worden toegevoegd. 
 
COMMISSIES EN ANDEREN  (Indien van toepassing. Denk hierbij aan kampioenendag, 
tentoonstelling etc) 
Artikel 11 
Jaarlijks worden per 30 oktober 31 december de boeken (van de daarvoor in aanmerking komende 

commissies) afgesloten, terwijl deze commissies een staat van inkomsten en uitgaven –waarbij 
gevoegd terzake dienende bescheiden en bewijsstukken, binnen dertig dagen na de afsluiting aan 
bestuur UNION toezenden. 

 
DEELNAME UNION-CONCOURSEN 
Artikel 31 
Basisleden van de aangesloten leden Basisverenigingen doen automatisch met al hun ingekorfde 

duiven mee aan de UNION-concoursen, bestuur basisvereniging draagt er zorg voor dat ook 
niet gepoulde duiven op de inkorfstaat van nivo 4 staan.  

 
GELDMIDDELEN 
Artikel 9 
De Basisverenigingen zijn gehouden, per NPO lid van hun vereniging, tot het betalen van een 
jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte door de Algemene Vergadering UNION zal worden vastgesteld. 
Deze bijdrage dient jaarlijks voor één maart april te zijn voldaan aan de penningmeester UNION. Bij 
eventueel tussentijds toetreden per direct. 
 
De aanwezige verenigingen gaan accoord met de voorgestelde wijzigingen, het aangepaste 
reglement zal naar de verenigingen worden verstuurd. 
 
Verzenden vluchtgegevens 2006 
 
Het verzenden van inkorf en aankomst gegevens liep dit jaar niet geheel vlekkeloos, daarom willen we 
in 2006 gebruik maken van één rekenaar en alle door de ZUF vervlogen vluchten worden op niveau 4 
van de poulebrief vermeld. (dus ook de Midfond). Het bestuur van de verenigingen dragen er zorg 
voor dat de inkorf en aankomst UDP-bestanden uiterlijk 2 uur na inkorving of lichten van de klokken in 
het bezit van de rekenaar van de ZUF zijn. Mochten zich tijdens het inkorven of lichten problemen 
voordoen gelieve dan contact op te nemen met de rekenaar van de ZUF. 
 
Info buletin 
 
Alle leden krijgen kosteloos zoals B2000 aan het begin van het seizoen een info buletin, de 
verenigingen zorgen voor de verspreiding. 
 
Kampioenschappen 
 
Het bestuur stelt voor om de kampioenschappen ook te berekenen conform B2000, de verenigingen 
gaan accoord. 
  
Criterium Midfond 
 
Dit jaar zal voor het eerst een extra criterium Midfond worden georganiseerd. 
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9. Rondvraag 
 
J Gommeren: Is het laten aanpassen van de Unikon antenne verplicht ? 
 
Dit is niet verplicht, alleen is het wel raadzaam om de aanpassing te laten doen indien men gebruik 
maakt van de nieuwe chipringen. 
 
T de Waal :  
 
Vraagt aan de secretarissen om de ledenlijst bij te werken (online), nog niet alle verenigingen hebben 
de nieuwe GPS coördinaten ingevoerd. 
 
10. Sluiting 
 
Dhr D Dekkers wenst een ieder een goed vliegseizoen toe en sluit de vergadering. 
 


