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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, 12 maart 2009 
 
Vergadering   : ZUF ledenvergadering 
Datum    : 26 februari 2009 
Plaats    : PV de Reisduif te Bergen op Zoom 
Aanwezige verenigingen : 12 
Afwezig met afmelding : PV Nieuwe Wijk en PV VBP 
Afwezige verenigingen : PV Vlug en Eerlijk en PV de Pelikaan 

 
Aanwezige bestuursleden : D Dekkers, A Swagemakers,  R Bosters, T de Waal, 

  H de Jong en A Besters 
Verzendlijst   : alle 16 verenigingen aangesloten bij de ZUF 
Samensteller   : Arion Besters 
 
 
1. Opening/ mededelingen 
 
Dirk opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Dirk vraagt aan de 
aanwezigen één minuut stilte voor onze overleden sportvrienden. 
 
2. Appel der verenigingen 
 
De volgende verenigingen zijn afwezig zonder afmelding, 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 23 oktober 2008 
 
Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen, de 2e secretaris Riet Bosters wordt bedankt voor de 
opmaak. 
 
4. In en uitgaande post 
 
Post in 

- We hebben nogmaals een aangetekende brief ontvangen van dhr Jansen, hierin 
maakt hij reclame op de plaatsing van zijn te laat gemelde duif.  

- Factuur van de kamer van koophandel 
 

Post uit 
- Nogmaals standpunt van bestuur ZUF naar de heer Jansen gestuurd. Met hierin de 

mededeling mocht het tot een tuchtzaak komen, de ZUF hierin geen partij is maar 
B2000 als concours organiserende instantie. 

- NPO gevraagd wat hun standpunt t.a.v. het niet tijdig melden van de duiven is, tot op 
heden nog steeds geen reactie. (zelfs niet telefonisch) 
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5. Jaarverslag secretaris 
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
6. Vaststellen financieel beleid 
 
Onze penningmeester Frans Goossens is plotseling overleden, dit heeft nogal wat extra 
inspanning tot gevolg gehad. Toon de Waal heeft de zaken goed opgepakt. Vanuit de 
vergadering krijgt Toon de complimenten, de aanwezigen gaan akkoord met het verslag en 
de begroting. 
 
Financieel jaarverslag 2008 
 
FBZ uitgave i.p.v. inkomsten, dit komt doordat er onvoldoende geld beschikbaar was voor 
het betalen van het ZUF drukwerk. Frans heeft dit uit de kas van de FBZ gehaald en dit 
naderhand teruggestort. 
 
De bijdrage van B2000 van € 900,= is voor de kampioenprijzen. In het verleden werden de 
kampioenprijzen door B2000 geregeld. 
 
Begroting boekjaar 2009 
 
Rekenaar is niet op begroting meegenomen omdat dit een kruispost is. 
 
Verslag kascontrole commissie 
Dit is nog niet gebeurd, Peter Helmons en Jan Dekkers maken een afspraak met Toon de 
Waal. 
 
Verhoging bijdrage 
Het bestuur vraagt een verhoging van € 1,00, reglementair kan de ZUF € 1,00 per spelsoort 
in rekening brengen. De aanwezige leden gaan akkoord met de verhoging, de bijdrage wordt 
nu € 2,= per lid (peildatum 1-2-2009) De verenigingen zullen hiervoor een factuur ontvangen. 
 
7. Verkiezingen 
 
Bestuurverkiezing 
Rooster van aftreden is aangepast, reden hiervoor is dat de voorzitter en vicevoorzitter 
gelijktijdig verkiesbaar waren. (reglementair kunnen de voorzitter en vicevoorzitter niet 
gelijktijdig herkiesbaar zijn) Dirk is daarom het enige bestuurslid wat aftredend en 
herkiesbaar is, helaas zijn er geen aanmeldingen ontvangen. De aanwezige leden vinden het 
niet nodig om een stemming te houden. Dirk is weer voor drie jaar herkozen. Door gebrek 
aan kandidaten is het bestuur genoodzaakt om met zijn zessen dit jaar verder te gaan. 
Mocht er na de vergadering vanuit de verenigingen nog leden die geïnteresseerd zijn voor 
een bestuursfunctie, zou dit zeer welkom zijn. 
 
Kascontrole commissie 
Omdat er geen kandidaten uit de vergadering komen, blijven Peter Helmons en Jan Dekkers 
ook  komend jaar weer lid van de kascontrole commissie. 
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8. Voorstellen 
 
Bestuur 
Frans Goossens heeft voor de duivensport veel betekend, uiteraard heeft Frans zoals iedere 
bestuurder ook zijn sterke en zwakke momenten gehad. Daarom stelt het bestuur voor om 
de Nardus Stok Trofee te veranderen in de Frans Goossens trofee. Aanvullende informatie 
zal in het infoboek 2009 worden verwerkt. De aanwezige leden gaan akkoord met het 
voorstel. 
 
Verenigingen 
Geen voorstellen binnengekomen. 
 
9. Activiteiten 
 
19-02-2009  50 jarig bestaan 
10-10-2009  Bonnenverkoop 
29-10-2009  Ledenvergadering 
08-11-2009 Jeugddag 
28-11-2009  Feestavond 
 
Mededelingen 

- Sprintcopy blijft weer de lijst verzorgen, voor dezelfde prijsafspraak als vorig jaar. 
- De berichtgeving lossingen via teletekst verloopt komend jaar via SBS6 pagina 861 
- Zodra de laatste wijzigingen bekend zijn, zal het infoboekje worden gemaakt. 
- Binnen ons rayon zijn er liefhebbers met dezelfde achternaam daarom het verzoek 

om op de criterium inschrijfformulieren, het lidnummer te vermelden.. 
- Ad Mulders is sinds kort verslaggever(Spoor der kampioenen), hij heeft aangeboden 

om de wekelijkse winnaar in het spoor der kampioenen te vermelden. Mocht Dirk 
door omstandigheden geen bezoek aan de overwinnaar kunnen brengen, het 
verzoek of de vereniging dan een foto naar Dirk kan sturen. Afgelopen jaar heeft Dirk 
de foto’s naar het NPOrgaan gestuurd, deze zijn ook geplaatst.. 

- Rayon 1 heeft de meeste jeugdleden daarom is er besloten dat dit jaar de ZUF de 
jeugddag op 8 november gaat organiseren. Verdere berichtgeving volgt nog. 

- Het melden hoeft niet meer bij de rayonmeldposten, Dirk bedankt de meldposten voor 
hun inzet de afgelopen jaren. De verenigingen moeten tijdens de afdelingsvluchten 
de eerste drie duiven melden via de website van de Compuclub. Verenigingen 
kunnen afwijkende afspraken maken t.a.v. het melden., wel met de beperking dat ze 
niet in strijd mogen zijn met het wedvluchtreglement van het NPO.. Voor de ZUF is 
een aanvullende afspraak gemaakt, indien het concours in eigen vereniging is 
afgelopen, men zich afmeld bij Dirk. 
 

 
Jubileum vluchten 
 
Voor iedere discipline gaan we i.v.m. het 50-jarig bestaan de 1e vlucht van iedere discipline 
voor € 100,= ( 5 levensmiddelen pakketten van € 20,=) extra prijzen vervlogen. Vitesse 2 mei 
Morlincourt, is een lijstenvlucht en geen ZUF concours. 
 

- maximaal 1 prijs per liefhebber 
- stel 100 prijzen (1e en laatste de overige 3 prijzen worden tussenliggend naar ratio 

verdeeld) 
- uitreiking op de feestavond 
- indien de liefhebber deze prijs niet komt ophalen, wordt deze verloot op de 

feestavond 
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Bonnenverkoop 
Dit jaar houden we 10 oktober een bonnenverkoop van late jongen, zomerjongen of een bon 
voor 2010. De voorverkoop wordt via internet gehouden. Hierna zal in Café Molenzicht de 
uiteindelijke verkoop gehouden worden vanaf zaal open vanaf 11:00 met om 14:00 de 
uiteindelijke verkoop. Ook andere schenkingen zijn welkom, bon voor 2010 etc. 
 
Receptie 
28 november wordt er i.v.m. het 50 jarige bestaan van de ZUF een receptie gehouden van 
15:00 – 17:00 
 
Informatie avond/middag melden 
Mocht er binnen de verenigingen belangstelling zijn om deze informatie sessie bij te wonen. 
Kan men dit aangeven bij de secretaris van B2000, Louis Donkers. De exacte datum is nog 
niet bekend. 
 
10. Rondvraag 
 
Pau Vriens 
Indien een deelnemer niet aan het ZUF of afdelingsconcours wilt deelnemen, moet deze zich 
dan voor iedere discipline apart afmelden? 
 
Ja, men dient zich per discipline af te melden. 
 
John Hendrikx 
Het aantal leden per vereniging op de presentielijst klopt niet. 
 
Dit klopt, de balans is nog niet opgemaakt, zodra alle mutaties zijn verwerkt worden de 
leden aantallen per vereniging aangepast. De ZUF bijdrage wordt berekend aan de 
hand van de peildatum 1 februari. 
 
Ton de Rooij 
De verenigingmeldpost is vaak een liefhebber die ook duiven meeheeft, het aannemen van 
de telefonische meldingen is op zich al een belasting. Nu moeten de duiven ook nog via 
internet worden gemeld, ook niet iedere vereniging heeft een meldpost die ook een internet 
aansluiting heeft. 
 
De meldprocedure is opgelegd door de afdeling/NPO, de verenigingen zullen intern 
oplossingen moeten vinden. De vereniging is vrij in de invulling, uiteraard mag dit niet 
in strijd zijn met het wedvluchtreglement en meldprocedure. 
 
Fons Ketelaars 
Vorig jaar moesten de 1e, 2e en 3e getekende in het UDP bestand (inkorving) vermeld staan, 
klopt het dat dit jaar alle duiven in het UDP bestand (inkorving) moeten worden ingevoerd? 
 
Ja 
 
11. Sluiting 
 
De heer D Dekkers bedankt de aanwezige voor hun inbreng en sluit de vergadering en 
wenst een ieder een goede reis en goed vliegseizoen…….. 
 
Na de vergadering heeft mevrouw D. Schoonen aangegeven zich alsnog kandidaat te stellen. Aan de 
verenigingen is via email gevraagd of er bezwaren waren. Bestuur ZUF is zich ervan doordrongen dat 
er in dit geval is afgeweken van de normale procedure en bedankt de verenigingen voor het 
vertrouwen. 


