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Secretaris Zuidwesthoek Union Fond 
A.L.M. Besters 
Weth. Jonkersstraat 17 
4661EA Halsteren 
Telefoon : 0164-850279 
E-mail  : zuf.secretaris@duivenlokaal.nl    

 
 
Halsteren, 20 februari 2007 
 
Vergadering   : ZUF algemene ledenvergadering 
Datum    : 15 februari 2007 
Plaats    : PV de Reisduif te Bergen op Zoom 
Aanwezige verenigingen : 12 
Afwezig met afmelding  :  
Afwezige verenigingen  : PV VBP, PV Nooit Gedacht, PV Nieuwe Wijk,PV Vlug en Eerlijk en 

  PV de Pelikaan 
Aanwezige bestuursleden : D Dekkers, A Besters, F Goossens, A Swagemakers 
 `     R Bosters 
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. We zullen een aanzet 
moeten maken voor het nieuwe seizoen, ook zullen we vragen vanuit de verenigingen proberen te 
beantwoorden. Afgelopen jaar heeft Rayon 1 de jeugddag georganiseerd, de dag was zeer geslaagd, 
we zijn ruim binnen het budget gebleven. De eigen feestavond was ook weer bijzonder geslaagd, er 
waren iets meer bezoekers dan in 2005. 
  
2. Appel der verenigingen 
 
De volgende verenigingen waren niet aanwezig, PV VBP, PV Nooit Gedacht, PV Nieuwe Wijk,PV Vlug 
en Eerlijk en PV de Pelikaan. Vanuit de vergadering wordt de opmerking gemaakt dat het vaak 
dezelfde vereniging zijn welke er niet aanwezig zijn. 
 
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 19 oktober 2006 behandelen 
 
De aanwezigen hadden geen op of aanmerkingen, hierna is het verslag goedgekeurd en wordt de 
secretaris bedankt.  
 
Zeeland zou graag met Zuid-Holland (sector 2) meegaan, sector 1 wordt te breed bevonden. De 
samenstelling van de rayons B2000 blijven hetzelfde. In het NPO orgaan wordt het herindelen van de 
sectoren bedoeld, men wilt de sectoren meer in de lengte opdelen. 
 
Het bestuur heeft in het winterseizoen de poules onder de loep genomen, het halveren van de 
poulegelden zal naar mening van het bestuur het poule gedrag niet veranderen. Aan de verenigingen 
is gevraagd om ideeën aan te dragen, tot op heden is er niets ontvangen. Vanuit de vergadering is het 
voorstel gekomen om een poule te maken welke € 0,10. Bestuur maakt een voorstel voor de “Pech 
poule” deze gaat in vijf keer af. Dit wordt op het pouleformulier poule 21, de duif wordt gezien als een 
gepoulde duif. 
 
4. Mededelingen 
 
Zodadelijk zijn er bestuursverkiezingen, Harry de Jong heeft zich beschikbaar gesteld als bestuurslid, 
zijn vereniging PV de Zwaluw steunt zijn kandidaatstelling. 
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De feestavond is inmiddels in overleg met de ZLU vastgelegd, onze feestavond wordt op 24 november 
gehouden, de feestavond van de ZLU op 17 november. Het verzoek aan de vertegenwoordiging van 
Steenbergen (ZLU) om ook met deze data rekening te houden, naar alle waarschijnlijkheid zal de 
datum na 24 november vallen. 
 
5. In en uitgaande post 
 
Alle leden van B2000 zijn uitgenodigd om naar de opendag te komen, de vereniging secretarissen 
hebben de daadwerkelijke uitnodiging gehad, hopelijk bereikt dit ook de leden. 
 
6. Jaarverslag secretaris 
 
Vanuit de vergadering komt het verzoek om de notulen in het vervolg vroeger bij secretarissen aan te 
leveren. 
 
7. Financiële jaarverslag en begroting 
 
De kas ziet er goed uit. Lijsten bezorgkosten zijn de kosten welke gemaakt worden om de lijst van de 
drukker naar de verenigingen te brengen. Bezorging via de post is duurder. De kascontrole commissie 
heeft geen op of aanmerkingen. De beide penningmeesters en kascontrolecommissie worden 
bedankt.  
 
8. Verkiezingen 
 
De aanwezigen zagen geen noodzaak om een stemming te houden. Toon de Waal, Harry de Jong en 
Arion Besters worden gekozen en herkozen. Harry neemt de plaats van Nico Matthijssen in. De 
opvulling van de functie van vice voorzitter moet nog worden gedaan, dit zal de eerste 
bestuursvergadering plaatsvinden en in het infoboek worden vermeld.. 
 
Ruud Nijssen neemt plaats in de kascontrole commissie. Peter Hellemons wordt bedankt voor zijn 
bijdrage in de kascontrole commissie. 
 
9. Ingekomen voorstellen 
 
Kampioenschappen berekening: 
Bestuur ZUF stelt voor om het systeem om kampioenschappen te berekenen zoals gestemd wordt 
tijdens de algemene leden vergadering B2000 te hanteren. Leden gaan akkoord. 
 
9a. Extra mededelingen 
 
We zoeken voor de uitslag nog een paar adverteerders, het maken van de lijst is dit jaar iets duurder, 
voor de leden blijft de prijs € 1,00. Het drukwerk wordt dit jaar wederom door Sprintcopy verzorgd. 
 
Het info bulletin wordt ook dit jaar weer uitgegeven, de inschrijfformulieren voor de Criteriums worden 
gelijktijdig met het infoboek geleverd. Dit jaar wordt er strenger gelet op het inlevertijdstip, verzoek van 
de penningmeester om ook deze bedragen automatisch te incasseren. Leden gaan hier niet mee 
akkoord. 
 
De bijdrage dient voor 1 mei op de rekening van de penningmeester gestort te zijn, wanneer er niet is 
betaald, worden de leden van desbetreffende vereniging uitgesloten van de door de ZUF beschikbaar 
gestelde prijzen. De penningmeester van iedere vereniging krijgt een rekening toegestuurd, hierop 
staat het aantal leden, voor ieder lid zal € 1,00 in rekening worden gebracht. Het bepalen van het 
aantal leden zal volgens de NPO ledenlijst worden, leden welke zich afmelden voor ZUF concoursen 
zijn NIET vrijgesteld van de bijdrage. (conform het is vastgelegd in het huishoudelijk reglement) 
 
De meldposten blijven dit jaar hetzelfde. 
 
Bestuur overweegt dit jaar iets extra’s te doen om hierdoor nog meer leden over te halen om de 
feestavond bij te wonen. 
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Een liefhebber die een systeem koopt van een andere liefhebber, moet erop letten dat er een 
keuringsformulier bij zit. Ook verenigingen dienen deze formulieren voorhanden te hebben. Uiteraard 
geld dit ook voor hoklijsten – entpapieren en GPS formulieren. 
 
Dit jaar worden ook de lichtformulieren op maandag gecontroleerd, extra aandacht wordt aan de 
verenigingen gevraagd voor het juist invullen van de papieren. 
 
Er zijn liefhebbers naar een andere vereniging verhuist, door deze verhuizing moeten de elektronische 
ringen overgezet worden naar het nieuwe verenigingsnummer. Dit kan men laten doen bij Dirk 
Dekkers wel even van tevoren bellen. De Atis systemen zijn klaar, deze worden een dezer dagen 
opgehaald. 
 
10. Rondvraag 
 
Niels Schoonen, de jeugddag is dit jaar in rayon 4, zou er voor de jeugd door de ZUF een bus 
verzorgd kunnen worden om de jeugdleden en hun begeleiders naar de jeugdmiddag te vervoeren. 
Jeugdleden gratis, begeleiders tegen een redelijke vergoeding. Leden gaan accoord 
 
Piet Matthijssen, zou de vergadering van de ZUF niet na B2000 gehouden kunnen worden? Er zijn 
meerdere vergaderingen denk hierbij aan vereniging en samenspel, de datum voor een ZUF 
vergadering komt hierdoor dan te dicht bij de aanvang van het vliegseizoen. 
 
Wim Clarijs, vereniging heeft een brief naar B2000 gestuurd over het nieuwe vliegprogramma, 
waarom staat deze brief niet bij de ingestuurde stukken? Het nieuwe vliegprogramma is voorlopig 
enige jaren opgeschort. Brief Vredesduif is doorgegeven aan de vliegprogramma commissie. 
 
Jan Vermeer, in  de fondkrant stond een verhaal over de combiring, is hier meer duidelijkheid over. De 
aanwezige bestuursleden B2000 zijn hiervan nog niet op de hoogte. 
 
11. Sluiting 
 
Dhr D Dekkers bedankt de aanwezige voor hun inbreng en sluit de vergadering en wenst een ieder 
een goede reis en een goed vliegseizoen toe. 
 


