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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, 3 januari 2010 
 
Vergadering   : ZUF ledenvergadering 
Datum    : 29 oktober 2009 
Plaats    : PV de Reisduif te Bergen op Zoom 
Aanwezige verenigingen : 12 
Afwezige verenigingen : PV Vlug en Eerlijk en PV de Pelikaan 

 
Aanwezige bestuursleden : D Dekkers, A Swagemakers,  R Bosters, D. Schoonen, 

  H de Jong en A Besters 
Afwezige bestuursleden : T. de Waal 
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. Toon de Waal is 
enkele weken geleden geopereerd en is nog niet hersteld.  
 
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 26 februari 2009 
 
Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen, de  secretaris wordt bedankt voor de opmaak. De 
marathon is niet opgenomen in de notulen, hier komen we later op terug. 
 
Na de vergadering is Debby Schoonen aangenomen als penningmeester, dit doet ze samen 
met Toon de Waal. Wel moet de procedure nog gevolgd worden, aan de aanwezige leden 
wordt gevraagd of er moet worden gestemd. De aanwezige leden vinden dit niet nodig, bij 
deze is Debby officieel toegetreden tot het bestuur. 
 
4. In en uitgaande post 
 
Post in 

- De heer Piet Meesters (behandeling tijdens agendapunt 5) 
 

5. Afgelopen vliegseizoen 
 
Seizoen is goed verlopen, we hebben afgesproken dat voor alle criteriums 2 van de 5 mee 
doen voor de te behalen punten. Helaas is het niet goed doorgekomen in het infoboek. De 
verenigingen hebben hierover een mail ontvangen. Deze informatie is niet bij de leden 
aangekomen. We hebben één reclame gehad, inmiddels zijn de gelden uitgekeerd. Als 
bestuur willen we hetgeen is afgesproken tijdens de voorjaarsvergadering wordt gehanteerd. 
De aanwezigen gaan hiermee akkoord. De liefhebber zal op de hoogte gebracht worden. 
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Het drukken van de kampioenenboekjes is door ziekte van de drukker misgegaan. De 
boekjes zouden voor de bonnenverkoop verspreidt worden. De reclametijd verlengd naar 26 
oktober, helaas hebben niet alle leden het boekje in huis. 
 
De bonnenverkoop was een succes, schenkers bedankt en kopers veel succes met de 
nieuwe aanwinsten. 
 
Vanuit de vergadering wordt gevraagd hoeveel duiven zijn verzonden in de ZUF. Na een 
korte ruggespraak met onze rekenaar blijken er 55941 duiven te zijn verzonden 
 
6. Feestavond 
28 november is weer de jaarlijkse feestavond, de aanwezige verenigingen krijgen de 
uitnodiging mee. ’s middags wordt een receptie gehouden vanaf 19:30 volgen de volgende 
activiteiten, kampioenen huldigen – dansen – eten en drinken. Hopelijk weer een hoge 
opkomst, mocht de opkomst blijven stijgen zullen we naar een andere ruimte gaan zoeken. 
Op de feestavond zelf is er GEEN bonnenverkoop, wel is er één verloting. 
 
7. Voorstellen 
 
De criteriums blijven zoals het nu is. Marathon overnacht wordt “Criterium overnacht”. 
 
Marathon overnacht 
Dit is een apart kampioenschap voor de fondliefhebbers. Bovenste 2 duiven behalen punten 
en prijzen gaan boven het aantal punten. Maximaal 12 prijzen … Het bestuur maakt een 
voorstel voor de voorjaarsvergadering. 
 
Vitesse 
In eerste instantie is de ZUF opgericht voor de fond inmiddels zijn ook de Midfondvluchten 
toegevoegd. Mogelijk dat de tijd nu rijp is om de Vitesse er ook bij te pakken. Punten komen 
uit de CC’s, bestuur maakt een voorstel. Ook de mogelijkheid moet worden onderzocht om 
voor de Vitesse ook een uitslaglijst te maken. 
 
Input kan naar secretaris gestuurd worden. 
 
 
8. Activiteiten 
 
05-11-2009  Filmavond CC BoZ bij de reisduif 
08-11-2009 Jeugddag 
28-11-2009  Feestavond 
 
9. Rondvraag 
 
Geen vragen …. 
 
10. 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…….. 
 


