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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, 17 oktober 2010 
 
Vergadering   : ZUF ledenvergadering 
Datum    : 18 februari 2010 
Plaats    : PV de Reisduif te Bergen op Zoom 
Aanwezige verenigingen : 12 
Afwezige verenigingen : PV de Nieuwe wijk, PV Vlug en Eerlijk en PV de Pelikaan 

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

  H de Jong, T. de Waal en A Besters 
Afwezige bestuursleden :  
Verzendlijst   : alle 15 verenigingen aangesloten bij de ZUF 
Samensteller   : Arion Besters 
 
 
1. Opening/ mededelingen 
 
De heer D. Dekkers heet een ieder hartelijk welkom op de voorjaarsvergadering. Door de 
vele vergaderingen is het voor de besturen druk.  De heer D. Dekkers vraagt aan de 
aanwezigen 1 minuut stilte voor de leden welke ons zijn ontvallen.  
 
Indien e-mailadressen van verenigingfunctionarissen veranderen gelieve dit door te geven 
aan de secretaris ZUF. Hierdoor komt de informatie vanuit de ZUF tijdig op de juiste 
adressen aan. 
 
Momenteel is meer bekend over de Compuclub, als Rayon kunnen we gratis de 
Rayonuitslag uit laten rekenen. Hetzelfde geldt voor de kampioenschappen, de financiële 
afhandeling zal zoals in het verleden via onze penningmeesters verlopen. Het bestuur van 
de ZUF zal aan het einde van het seizoen de samenwerking en service van de Compuclub 
evalueren. 
 
Het melden van de duiven gaat dit jaar wederom via de Compuclub Balveren. De meldplicht 
is alleen van kracht voor de nationale vluchten. Voor de ZUF zijn er de volgende aanvullende 
bepalingen afgesproken: 
 

- Indien de prijzen ‘s avonds niet zijn verdiend, dan is de verenigingmeldpost verplicht 
de aantallen gemelde duiven door te melden aan de heer Dirk Dekkers en wel tussen 
22:00 en 22:30 uur. 

- Indien de prijzen binnen eigen vereniging zijn vervlogen dient de verenigingmeldpost 
zich af te melden bij de heer D. Dekkers. 

- Tijdens dagfond, overnacht en jongduiven Midfond/fond (2x Orleans) dient de snelste 
duif  direct te worden gemeld bij Dirk Dekkers. 

- De door Brabant 2000 opgestelde meldingsprocedure wordt ook voor de ZUF-
concoursen gebruikt. 

 
De verenigingen ontvangen zoveel als betalende leden het info bulletin en 
kampioenenboekjes. De combinaties ontvangen er zoveel als er in de combinatie 
geregistreerde leden (betalende). 
 

 



 
 
http://zuf.duivenlokaal.nl   2 
 

16 oktober wordt een bonnenverkoop gehouden, alle kampioenen en 1e prijs winnaars 
worden benaderd voor een eventuele schenking. Vooraf worden de bonnen/duiven 
aangeboden via de veilingsite van het NPOrgaan. Verdere info zal via internet volgen. 
 
2. Appel der verenigingen 
 
3 verenigingen zijn niet aanwezig, we hebben hier geen afmeldingen van ontvangen. 
 
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 29 oktober 2010 
 
Vanuit de vergadering zijn er geen vragen en of opmerkingen, de secretaris wordt bedankt. 
 
4. In en uitgaande post 
 
Post in 

- Diverse voorstellen 
- B2000 informatie voor infoboek 
- B2000 informatie voor Compuclub (poulebestand) 

 
5. Jaarverslag secretaris 
 
Zoals ieder jaar heeft de secretaris een jaarverslag gemaakt, hij leest deze voor. De 
aanwezige leden hebben geen aanvullende vragen en/of opmerkingen. 
 
6. Vaststellen financieel beleid 
 
Financieel jaarverslag 2009 en toelichting 
Inkomsten uitgaven criteriums, zijn een kruisposten en staan los van de gemaakte kosten 
voor de kampioenschappen.  
 
Poulegelden zijn de 10 eurocent deelname per duif indien gepouled.  
 
Batig saldo is hoger door de bonnenverkoop welke in oktober 2009 is gehouden 
 
Boekjaar is volgens afspraak met de afdeling 31 oktober, bij de NPO is het voorstel om dit te 
veranderen in 31 december. Voorzitter B2000 is hier geen voorstander van.  
 
Mevrouw D. Schoonen en de heer T. de Waal worden bedankt voor de opmaak.  
 
Verslag Kas Controle Commissie 
De heer P. Hellemons voert namens de kascontrolecommissie het woord, alles zag er goed 
uit en heeft namens de commissie geen op of aanmerkingen. 
 
Begroting boekjaar 2010 
De begroting is nog niet gemaakt dit omdat er in de loop van de vergadering nog besluiten 
genomen worden welke mogelijk van invloed zijn op de begroting 2010. 
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7. Bestuursverkiezingen en Kascontrole commissie 
 
Bestuursverkiezingen 
Bij het bestuur hebben zich geen kandidaten gemeld. De leden vinden het nodig een 
stemming te houden, de volgende bestuursleden zijn voor een periode van 3 jaar herkozen: 
 
A.A. de Waal 
A.L.M. Besters 
H. de Jong 
 
Het bestuur zal in onderling overleg de functies toewijzen. 
 
Kascontrole commissie 
De heer J. Dekkers is aftredend. We zijn op zoek naar 2 kandidaten. Na voordracht en 
akkoord van de leden bestaat de commissie vanaf heden uit de volgende leden: 
 
P. Hellemons 
J. Hendrikx 
A. van Eekelen (reserve) 
 
De heer J. Dekkers wordt bedankt voor zijn inzet. 
 
8. Voorstellen 
 
De volgende voorstellen zijn ingekomen: 
 

- Punten voor de Vitesse en Midfond kampioenschappen uit de samenspelen (1976, 
1907) 

- Berekening van de kampioenschappen volgens het oude systeem (aangewezen + 
onaangewezen + generaalkampioenschap) Het onaangewezen kampioenschap 1 
van de bovenste 2 of 2 van de bovenste 3 (1976, 1907) 

- Invoeren van een sprint en marathon kampioenschap. De sprint bestaat dan uit een 
Vitesse gedeelte waarbij de punten die in het samenspel gehaald zijn tellen (Kleine 
Westhoek/Bergen op Zoom/Mark en Vlietstreek) opgeteld met de punten behaald op 
de Midfond (punten uit de ZUF uitslag). De marathon bestaat uit de punten van zowel 
Eendaagse als Overnachtfond van de ZUF uitslag opgeteld. (1907) 

- Naast de kampioenschappen moet kunnen worden ingeschreven voor deelname aan 
het marathon kampioenschap. Het marathon kampioenschap wordt verdiend over de 
6 overnachtvluchten. De ingeschreven liefhebbers verdienen voor het 
kampioenschap uitsluitend ronden en punten op die 6 vluchten met hun eerste 2 
getekende duiven. De winnaar is de liefhebber dia aan het einde van het seizoen de 
meeste ronden vergaarde, dus maximaal 12. Bij een eindiging met een gelijk aantal 
ronden, is de liefhebber met het hoogst aantal punten door de bovenste 2 duiven 
behaald, de winnaar. Er zouden bijvoorbeeld 5 kampioenschappen kunnen worden 
verdiend. Vorig jaar was het een en ander niet bepaald glashelder. (1928) 
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Na discussies en een aantal stemmingen zijn de volgende besluiten genomen. 
 

- Rekenmethode voor de kampioenschappen blijft zoals het nu is (NPO verfijnd) 
- Midfond kampioenschap wordt bepaald met de punten vanuit de Rayon uitslagen. 
- De criteriums blijven zoals het nu is, 2 van de bovenste 5 en aantal prijzen gaat voor 

het aantal punten. We kennen de volgende criteriums, Midfond, Dagfond, 
Marathon(overnacht) en jonge duiven (Midfond en Fond jonge duiven) Opgave bij 
voorkeur via email. (T. de Waal) 

- Vitesse vluchten oud en jong worden ZUF concoursen, de punten voor de 
kampioenschappen komen uit de uitslagen van de Samenspelen (CC’s). De werkelijk 
gemaakte kosten mogen volgend jaar doorberekend worden in de bijdrage. (bestuur 
ZUF werkt dit uit) De leden kunnen een uitslaglijst bestellen. (via poulebrief of 
abonnement) er kan echter niet gepouled worden tijdens deze vluchten. Ook op deze 
vluchten worden gratis prijzen vervlogen. Deelname is gratis. 

- We hebben dit jaar 3 generaal kampioenschappen, Generaal Sprint (Vitesse oud 
(punten uit samenspel) en Midfond), Generaal Marathon (Dagfond en Overnacht) en 
Generaal jong (Vitesse jong (punten uit samenspel) en Midfond/Fond jonge duiven) 
per categorie hebben we 3 kampioenen. 

 
Bovenstaande besluiten worden opgenomen in het info bulletin. 
 
9. Rondvraag 
 
J Verbraeken 
Op TV10 worden door B2000 mededelingen geplaatst, TV10 kan niet digitaal ontvangen 
worden. Zijn hier buiten internet alternatieven voor handen? De heer D. Dekkers zal dit 
navragen bij B2000. 
 
C. Damen 
Waarom wordt er niet gestemd wanneer er een voorstel is ingediend. Hierna wordt alsnog 
een stemming gehouden t.a.v. de Midfond kampioenschappen. 
 
10. Sluiting 
 
De heer D Dekkers bedankt de aanwezige voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
Iedereen een goede terugreis en goed vliegseizoen…….. als er iets is even aan de bel 
trekken….. 
 


