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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, 29 oktober 2007 
 
Vergadering   : ZUF algemene ledenvergadering 
Datum    : 25 oktober 2007 
Plaats    : PV de Reisduif te Bergen op Zoom 
Aanwezige verenigingen : 9 
Afwezig met afmelding  : PV VBP, PV Vlug en Eerlijk, PV de Grensduif en PV Voorwaarts 
Afwezige verenigingen  : PV Steeds Sneller,PV Nieuwe Wijk en PV de Pelikaan 
Aanwezige bestuursleden : D Dekkers, A Besters, F Goossens, A Swagemakers 
 `     R Bosters 
Verzendlijst   : alle 16 verenigingen aangesloten bij de ZUF 
Samensteller   : Arion Besters 
 
 
1. Opening 
 
De heer D. Dekkers verwelkomt de aanwezige verenigingen. 
 
2. Appel der verenigingen 
 
De volgende verenigingen waren zonder afmelding niet aanwezig, PV Steeds Sneller,PV Nieuwe Wijk 
en PV de Pelikaan.  
 
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 15 februari 2007 behandelen 
 
Er waren geen op of aanmerkingen, notulen worden goedgekeurd. 
 
4. Mededelingen 
 
De heer D. Dekkers heeft afgelopen seizoen opmerkingen gehad over niet uitgekeerde poulegelden. 
De ZUF hanteert het NPO reglement, hierin staat vermeld dat niet uitgekeerde poulegelden vervallen 
aan de concoursorganiserende organisatie. 
 
De heer Dekkers vindt het jammer dat het rayon niet op dezelfde lijn zitten tijdens stemmingen. Als 
voorbeeld wordt de stemming over het vliegprogramma tijdens de algemene ledenvergadering B2000 
aangehaald. 
 
De infoboekjes worden blijkbaar niet altijd naar de leden verspreid, hierin staat veel informatie over het 
vliegseizoen etc. Aan de besturen wordt verzocht er zorg voor te dragen dat de infoboekjes bij de 
leden bezorgd worden. 
 
5. In en uitgaande post 
 
Voorstellen vanuit de verenigingen PV de Vredesduif, PV Voorwaarts en PV de Vliegsport. 
 
6. Bespreken afgelopen seizoen 
 
Aan de waarde van het onderzoek “Pithiviers” wordt weinig waarde gehecht. Het gebeurt wel vaker 
dat er vluchten slecht verlopen. 
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De gelden van de criteriums worden overgemaakt naar de penningmeesters van de verenigingen, het 
vermelden van de volledige naam is niet mogelijk. Daarom worden de lidnummers op de bankafschrift 
vermeld. 
 
7. Feestavond 24 november 
 
24 november wordt de jaarlijkse feestavond weer in ’t Patronaat te Lepelstraat gehouden. De avond 
start omstreeks 20:00. Bestuur wijst de aanwezigen erop dat bonnen voor de bonnenverkoop welkom 
zijn. Hopelijk is de opkomst wederom goed en maken we er een gezellige avond van. 
 
8. Ingekomen voorstellen 
 
De heer A Swagemakers is teleurgesteld over de stemming over oostelijke vluchten, hij bedoelt 
daarmee Sezanne. Dit is een vlucht waarop ook ons rayon goed zou kunnen scoren. Uiteraard 
bepaald de wind de prijzen. Bij het bepalen van een goede losplaats wordt gekeken naar de grote van 
de losplaats (B2000 is gemiddeld met 6 wagens onderweg) en de aanwezige faciliteiten voor de 
verzorgers. 
 
Bestuur ZUF stelt een brief op om de groepslossingen open te breken en stuurt deze ter goedkeuring 
naar de verenigingen. Verenigingen welke akkoord zijn ondertekenen de brief hierna wordt deze 
ingediend bij B2000. 
 
Kampioenschappen Marathon worden op de voorjaarsvergadering geplaatst.(agenda) 
 
Er is een verzoek ingediend om de kampioenschappen plaatsen, op internet. Tijdens winter 
bespreken in bestuur ZUF. 
 
Teletekst wordt steeds duurder. TV&CO is geen alternatief, niet ieder gebied kan deze zender 
ontvangen. (alleen via de kabel) Daarom zal de ZUF niet met TV&CO in zee gaan. 
 
9. Rondvraag 
 
Vredesduif 
 
De pechpoule is soms niet kosten dekkend, het in vijf keer afgaan is niet interessant.  
 
Bestuur ZUF maakt een voorstel om de pechpoule volgend jaar in één keer af te laten gaan. 
 
Is het een gerucht dat er samenwerkingsverband met afdelingen aan de westkant. (ook Belgische) is 
 
Het noorden wilt met Duitsland samen gaan werken, dit is al in een ver gevorderd stadium. Voor onze 
afdeling is hierover nog niets concreets bekend. 
 
PV de Reisduif 
 
Kan het kampioenschap overnacht duif niet bepaald worden uit maximaal drie vluchten, dit zou 
positief zijn voor het welzijn van de duif. Nu worden duiven soms vier maal achter elkaar meegeven. 
 
Bestuur ZUF maakt een voorstel en behandeld dit tijdens de voorjaarsvergadering. 
 
PV Nooit Gedacht 
 
Verrekenen van het abonnement op de uitslaglijst, kan dit via de ZUF geregeld worden. 
 
Het verrekenen van de uitslaglijst kan direct met Frans verrekend worden. 
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Luchtbode 
 
Kunnen bij de af en bijschrijvingen het vluchtnummer worden vermeld. 
 
Concourspenningmeester ZUF zal volgend jaar het vluchtnummer erbij plaatsen. 
 
 
10. Sluiting 
 
Er zijn liefhebbers die naar een andere vereniging gaan, aan de besturen de vraag om deze leden het 
GPS formulier en klokkenkeuring formulier mee te geven naar de andere vereniging. Ook extra 
aandacht voor de chipringen, het verenigingsnummer kan binnen de vereniging niet veranderd 
worden, de heer Dekkers heeft apparatuur waarmee het verenigingnummer wel veranderd kan 
worden. Vermeld wanneer de ringen aangeboden worden het verenigingnummer en lidnummer 
liefhebber. 
 
Dhr D Dekkers bedankt de aanwezige voor hun inbreng en sluit de vergadering en wenst een ieder 
een goede reis. En een gezellig winterseizoen toe. 
 


