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Halsteren, 15 december 2008 
 
Vergadering   : ZUF algemene ledenvergadering 
Datum    : 23 oktober 2008 
Plaats    : PV de Reisduif te Bergen op Zoom 
Aanwezige verenigingen : 8 
Afwezig met afmelding : PV Nieuwe Wijk 
Afwezige verenigingen : PV VBP, PV Nooit Gedacht, PV de Grensduif,  

  PV de Vliegsport, PV de Zwaluw, PV de Pelikaan, 
   PV Vlug & Eerlijk 

Aanwezige bestuursleden : D Dekkers, F Goossens, A Swagemakers 
 `     R Bosters, T de Waal en H de Jong 
Afwezige bestuursleden : A Besters (afgemeld) 
Verzendlijst   : alle 16 verenigingen aangesloten bij de ZUF 
Samensteller   : Riet Bosters 
 
 
1. Opening/ mededelingen 
 
De heer D. Dekkers opent de vergadering en meld dat de secretaris vanwege 
werkzaamheden bij zijn werkgever afwezig is. Onze 2e secretaris Riet Bosters zal de notulen 
voor haar rekening nemen. 
 
2. Appel der verenigingen 
 
De volgende verenigingen zijn afwezig zonder afmelding, PV VBP, PV Nooit gedacht, PV de 
Grensduif, PV de Vliegsport, PV de Zwaluw, PV Vlug en Eerlijk en PV de Pelikaan. Mocht 
een vereniging geen afvaardiging naar de ZUF vergadering kunnen sturen, wordt het op 
prijsgesteld dat men zich bij een van de bestuursleden afmeld. 
 
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2008 behandelen 
 
Tijdens de vergadering van 20 maart is afgesproken dat er tussenstanden van de 
kampioenschappen zouden worden gepubliceerd, dit is gedurende het seizoen niet gebeurt. 
 
TV & co is zonder een kabelaansluiting niet te ontvangen, het is wel vreemd dat er op de site 
van B2000 wel een link is naar deze TV&co teletekst pagina. Voorlopig blijven de 
verenigingen hun uitslagen via omroep Brabant publiceren. 
 
De notulen worden hierna goedgekeurd. 
 
4. In en uitgaande post 
 
We hebben een brief ontvangen van dhr Jansen, hierin maakt hij reclame op de plaatsing 
van zijn te laat gemelde duif. Dat de duif nationaal wel op de geconstateerde tijd is 
geklasseerd, komt doordat er via internet niet de juiste meldtijd is doorgegeven. 
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5. Afgelopen seizoen 
 
Vanuit de vergadering wordt de opmerking gemaakt dat niet altijd de vroege duiven worden 
gecontroleerd. De controles zijn het gevolg dat we onze duiven moeten melden. 
 
Het seizoen is goed verlopen, de gegevens waren tijdig bij onze rekennaar. Hierdoor kon de 
lijst tijdig door de drukker worden afgeleverd. 
 
Voor inschrijvingen van de criteriums wordt aan de verenigingen gevraagd ook het 
lidnummer van de deelnemer te vermelden, dit i.v.m. dat er deelnemers met dezelfde naam 
zijn. 
 
Momenteel is het bestuur drukdoende met de organisatie van de feestavond, het aantal 
geschonken bonnen is groot. Bestuur is hier zeer blij mee. Inmiddels is de oprichting datum 
van de ZUF bekend, dit is 19 februari 1959, met dank aan de heer J. Ernest. Na de 
feestavond zal het bestuur gaan werken aan het 50 jarig jubileum, tijdens de jaarvergadering 
in 2009 zullen de verenigingen de voorstellen ontvangen. 
 
6. Voorstellen bestuur en verenigingen 
 
Er zijn geen ingekomen voorstellen. 
 
7. Rondvraag 
 
Keuren klokken 
De ECS die weg zijn geweest hoeven niet gekeurd te worden, wel dienen de 
keuringsformulieren naar de juiste functionarissen gestuurd te worden. (liefhebber, 
vereniging en afdeling (Dirk Dekkers). De Tipes systemen dienen  nog wel gekeurd te 
worden, alleen heeft men hier nog geen “agent” voor, zodra deze bekend is, zullen de 
verenigingen worden aangeschreven. Voor de mechanische klokken worden de volgende 
afspraken gemaakt: 
 

- moeten in 2009 worden gekeurd 
- drie verzamelplaatsen ( CC Bergen op zoom, CC de Kleine Westhoek en CC Mark en 

Vlietstreek) 
 
Momenteel zijn er zogenaamde GPS testen, het doel hiervan is om fraude met de plaats van 
het ECS te voorkomen. 
 
8. Sluiting 
 
De heer D Dekkers bedankt de aanwezige voor hun inbreng en sluit de vergadering en 
wenst een ieder een goede reis. Hopelijk zien we elkaar tijdens de feestavond ….. 
 


