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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, 22 maart 2008 
 
Vergadering   : ZUF algemene ledenvergadering 
Datum    : 20 maart 2008 
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, T de Waal en H de Jong 
Verzendlijst   : alle 16 verenigingen aangesloten bij de ZUF 
Samensteller   : Arion Besters 
 
 
1. Opening/ mededelingen 
 
De heer D. Dekkers opent de vergadering en vraagt aan de aanwezigen een minuut stilte 
voor onze overleden en ernstig zieke sportvrienden.  
 
Afgelopen seizoen is het een en ander misgegaan tijdens de jeugd concoursen. Daarom 
wordt er afgesproken indien jeugdleden meedoen met de jeugdconcoursen B2000, deze 
duiven ook in concours ZUF meedoen. Het jeugdlid dient dan wel een kopie naar de 
rekenaar van de ZUF te sturen, uiteraard kan deze lijst ook gemaild worden. De heer D. 
Dekkers merkt op dat wij als rayon 1 de meeste jeugdleden hebben. 
  
Er was enige onduidelijkheid over de poulegelden welke niet zijn afgegaan, in het 
wedvluchtreglement staat het volgende “poulegelden die niet afgaan vervallen aan de 
concoursorganiserende organisatie”. Het afgelopen seizoen hebben we het niet uitgekeerde 
bedrag besteed aan een verloting van bonbons onder de aanwezigen dames tijdens de 
feestavond. Het bestuur stelt voor om dit ook weer voor dit jaar te doen, de aanwezige leden 
gaan hiermee akkoord. 
 
De meldpost van de CC Bergen op Zoom stopt ermee, inmiddels wordt er druk gezocht naar 
een vervanger. Een verzoek aan de verenigingen CC Bergen op Zoom om zo spoedig 
mogelijk een vervanger voor te dragen. Het melden van duiven is opgerekt van 15 minuten 
naar 30 minuten, hierdoor kan in de slechtste geval gebeuren dat een vroege duif pas één 
uur naar de constatering bij de rayon meldpost wordt gemeld. Het verzoek aan de 
verenigingen om de vroegste duif zo snel mogelijk te melden. 
 
De uitslaglijsten worden dit jaar ook weer bij de verenigingbezorger gebracht. Harry de Jong 
en Jan van Meer zullen dit op zich nemen. 
 
Onze jaarlijkse feestavond wordt op 29 november gehouden, de lokatie is wederom ’t 
Patronaat te Lepelstraat. Afgelopen jaar was het wel heel erg druk (ongeveer 150). Het 
bestuur is hier zeer blij mee, hopelijk komen er dit jaar nog meer leden. Om dit feest te 
bekostigen hebben we natuurlijk geld nodig, daarom zijn we nog op zoek naar adverteerders. 
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In 2009 bestaat de ZUF 50 jaar, hoe we dit gaan vieren is nog niet duidelijk. Tijdens de 
najaar vergadering komt het bestuur hierop terug. 
 
Het gebeurt regelmatig dat de keuringformulieren van nieuwe system en systemen waarvan 
de batterijen zijn vervangen niet worden opgestuurd. Verenigingen kunnen deze formulieren 
met de vrachtwagen B2000 meegeven. Voor alle duidelijkheid mocht een liefhebber niet in 
het bezit zijn van geldige keuringformulieren, de geconstateerde duiven uit het concours 
gehaald zullen worden.  
 
2. Appel der verenigingen 
 
De volgende verenigingen hebben zich afgemeld, PV VBP, PV Vlug en Eerlijk, PV  
Voorwaarts en PV de Grensduif. De volgende verenigingen zijn afwezig zonder afmelding, 
PV Steeds Sneller, PV Nieuwe Wijk en PV de Pelikaan. 
 
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 25 oktober 2007 behandelen 
 
Er waren geen op of aanmerkingen, notulen worden goedgekeurd. 
 
4. In en uitgaande post 
 
We hebben geen in en uitgaande post. 
 
5. Jaarverslag secretaris 
 
De leden hebben het jaarverslag van de secretaris ontvangen en gelezen, er waren vanuit 
de vergadering geen verdere vragen of opmerkingen. 
 
6. Vaststellen financieel beleid 
 
Financieel jaarverslag 2007 
 
We hebben een gezonde kas, daarom zijn we afgelopen jaar extra gul geweest tijdens de 
feestavond. De verenigingen krijgen ook dit jaar weer een infoboek, hopelijk wordt de 
informatie door de leden ook gelezen. Afgelopen jaar is bij PV de Luchtgids 2x hetzelfde 
poulegeld afgeboekt, tot op heden is er geen oorzaak gevonden. De aanwezige leden 
hebben geen vragen of opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. De heer D. Dekkers 
bedankt de heren F. Goossens en T. de Waal. 
 
Verslag kascontrole commissie 
 
De kascontrole commissie doet verslag, alles was keurig voor elkaar, saldo ziet er prima uit. 
De heer D. Dekkers bedankt de leden van de kascontrole commissie. 
 
Begroting boekjaar 2008 
 
De heer F. Goossens licht de begroting toe, de aanwezigen hebben geen verdere vragen of 
opmerkingen. De verenigingen die gebruik maken van www.duivenlokaal.nl betalen hiervoor 
dit jaar wederom € 10,=, samenspelen betalen € 20,=. De bijdrage is dit jaar ook weer € 1,= 
per lid (peildatum 1 februari), de verenigingen ontvangen voor beide bedragen een factuur. 
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7. Verkiezingen 
 
Bestuur 
 
De heren F. Goossens, H de Jong en mevrouw R. Bosters zijn dit jaar aftredend en 
herkiesbaar. Er hebben zich geen kandidaten gemeld, de aanwezige leden willen geen 
stemming. Hierdoor zijn de heren F. Goossens, H de Jong en mevrouw R. Bosters weer voor 
drie jaar herkozen. 
 
Kascontrole commissie 
 
De heer T van Eekelen is aftredend, vanuit de vergadering maakt de heer P Helemons 
kenbaar dat hij interesse heeft. De aanwezige leden hebben geen bezwaar, volgend jaar 
bestaat de kascontrole commissie uit de heren P Helemons, J. Dekkers en R. Nijssen. De 
heer T. van Eekelen wordt bedankt voor zijn inzet. 
 
8. Voorstellen bestuur en verenigingen 
 
Criterium voorstel 
Vanuit de verenigingen is het voorstel gekomen om voor de berekening van de criteriums, 
het aantal prijzen voor de punten te laten gaan. Tevens blijft 2 van de bovenste 5 
gehandhaafd. De leden gaan hiermee akkoord. De wijziging zal via het infoboek bekend 
gemaakt worden. 
 
Publiceren kampioenschappen 
Dit jaar zullen de kampioenschappen ook tijdig op internet worden gepubliceerd, de 
voorlaatste vlucht van een categorie zal de tussenstand vermeld worden. 
 
TV&co 
Het bestuur ZUF heeft contact gehad met de firma TV&co. Vanwege de relatief hoge 
kosten(€ 334,=) en de beperkte bereikbaarheid trekt het bestuur haar voorstel in. De leden 
gaan hiermee akkoord. 
  
Pechpoule 
Het “versnipperen” van de pechpoule heeft niet de voorkeur van de leden, daarom wordt er 
afgesproken dat de pechpoule vanaf dit seizoen in één keer af gaat. Door een fout in de 
software wordt er indien de duiven alleen gezet zijn voor de pechpoule de inleg van € 0,10 
per duif niet in rekening gebracht. Onze rekenaar corrigeert dit dit seizoen nog handmatig, 
voor het seizoen 2009 zal een oplossing worden gezocht. De leden gaan hiermee akkoord. 
 
Duivenkampioenschap overnacht 
Uit oogpunt van diervriendelijkheid is het voorstel om maximaal 3 van de 5 
overnachtvluchten mee te laten tellen voor het asduif kampioenschap overnacht. De leden 
gaan hiermee akkoord. 
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9. Rondvraag 
 
Nieuw Vossenmeer 
Kunnen de vergaderingen niet voor de vergaderingen van de verenigingen gehouden 
kunnen worden. 
 
De vergaderingen van de afdeling, samenspelen en verenigingen zijn zeer kort op elkaar 
daarom is het maken van een passende planning erg moeilijk. Met de leden is 
overeengekomen dat de ZUF haar vergaderingen begin maart en eind oktober houdt. De 
verenigingen kunnen hier met het plannen van hun vergaderingen rekening houden. 
 
10. Sluiting 
 
De heer D Dekkers bedankt de aanwezige voor hun inbreng en sluit de vergadering en 
wenst een ieder een goede reis. En een heel goed vliegseizoen. 
 


