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VERSLAG SECRETARIS 2009 
 
Zoals in de statuten is vermeld verzorgd de secretaris jaarlijks een verslag. Helaas zijn de 
opstellers vergeten te vermelden wat er minimaal in dit verslag vermeld dient te worden. Op 
zich ook niet verkeerd en ik maak daarom ook gretig gebruik van de dichterlijke vrijheid.  
 
We kunnen terugkijken op een goed verlopen vliegseizoen 2009 met als hoogtepunt het 50 
jarig bestaan. De afgelopen 50 jaar hebben we bestuursleden gehad met ieder hun eigen 
gebreken en kwaliteiten. Zoals in het verleden aan uitbouw werd gewerkt, wordt nu erg hard 
aan het behoud gewerkt. Iedere periode vereist dan ook bestuurders met specifieke 
kenmerken. Van de huidige bestuurders wordt verwacht om meer richting de toekomst te 
denken en niet steeds terug te vallen op het verleden. Want hoe het was komt nooit meer 
terug, dat de ontwikkelingen op het gebied  van automatisering soms iets te snel gaan is een 
feit. Daarom zullen binnen verenigingen mensen aangetrokken moeten worden die deze 
ontwikkelingen kunnen begeleiden, ik zie hier persoonlijk een rol voor het afdeling en 
rayonbestuur weggelegd. 
 
Terugkijkend op de informatie voorziening richting de leden hebben we als bestuur getracht 
de leden zo goed mogelijk te informeren. Helaas blijkt in de praktijk niet altijd alles bij de 
leden aan te komen, hier zie ik voor de verenigingen nog een puntje ter verbetering. Maar 
ook het bestuur van de ZUF zal hier nog enkele verbeterslagen kunnen maken. Het infoboek 
is een goed hulpmiddel maar wanneer er wijzigingen tijdens het seizoen zijn lopen we vast. 
Als bestuur hebben we internet, bestuur verenigingen en uitslaglijst ingezet, maar toch 
bereiken we niet iedereen. Maar ook de leden zelf hebben een bepaalde verantwoording, 
soms moet je ook informatie zelf halen. 
 
Ook in 2009 is het ledental gedaald, de verwachting is dat deze trend zich de komende jaren 
nog voort zal zetten. Uiteindelijk zal een stabilisatie van het ledental plaatsvinden, waar we 
dan op uitkomen is koffiedik kijken. Het stimuleren van “jeugd” en herintreders zou de 
duivensport een positieve impuls kunnen geven, hoe we deze groep het beste kunnen 
benaderen is nog niet duidelijk.  
 
Als bestuur hebben we gemerkt dat het schrijven van stukjes in de bekende duivenbladen 
als zeer positief wordt ervaren. Daarom zullen we proberen het komende seizoen ons rayon 
nog meer in deze bladen te promoten. Hopelijk geven deze publicaties onze vlucht 
overwinnaars en kampioenen een positieve impuls om bonnen voor de verkoop te schenken. 
 
Ik wens u voor 2010 een plezierig en succesvol vliegseizoen toe. 
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