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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, 24 januari 2011 
 
Vergadering   : ZUF ledenvergadering 
Datum    : 28 oktober 2010 
Plaats    : PV de Reisduif te Bergen op Zoom 
Aanwezige verenigingen : 12 
Afwezige verenigingen : PV de Nieuwe wijk, PV Vlug en Eerlijk en PV Voorwaarts   
Aanwezige bestuursleden : D Dekkers, A Swagemakers,  R Bosters, en A Besters 
Afwezige bestuursleden : D. Schoonen,  H de Jong en T. de Waal 
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. We hebben 
niet veel agendapunten en naar verwachting zal de vergadering niet lang duren. Drie 
bestuursleden hebben zich afgemeld. 
 
2. Appel der verenigingen 
 
3 verenigingen zijn niet aanwezig, PV Voorwaarts heeft zich afgemeld. 
 
3. Mededelingen 
Vanuit het bestuur zijn er geen mededelingen 
 
4. In en uitgaande post 
Geen in en uitgaande post 
 
5. Verslag Algemene Ledenvergadering 18 februari 2010 
Vanuit de vergadering werd opgemerkt dat de punten en aantal  prijzen van de criteriums 
niet in het kampioenenboek waren vermeld. Dit was een onterechte opmerking, de secretaris 
licht ter verduidelijking de bijbehorende tabellen toe. 
 
De ontvangst van TV8 in de buitengebieden is nog steeds niet gerealiseerd, op dit moment is 
het niet duidelijk of dit op korte termijn gerealiseerd gaat worden. 
 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
6. Evalueren vliegseizoen 2010 
Het seizoen is bestuurlijk goed verlopen, door technische storingen is de uitslaglijst iets later 
bij de leden bezorgd. Door de hitte zijn de eerste jonge duivenvluchten afgelast, of dit een 
goede beslissing is geweest  wordt niet door een iedere liefhebber ondersteund. Tijdens de 
huldiging van de kampioenen van de afdeling zijn we als rayon 1 goed vertegenwoordigd. 
 
Vitesse 
In 2010 hebben we voor het eerst de Vitesse bij de ZUF vluchten betrokken. Het animo voor 
de lijsten was matig, veel leden wisten niet dat men ook een lijst kon bestellen. In totaal 
hebben bijna 24000 duiven in concours gestaan! 
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7. Bonnenverkoop 
De uiteindelijke bonnenverkoop is zeer goed bezocht en de bonnen hebben goed 
opgebracht. De heer Dekkers bedankt de schenkers, kopers en Fondkrant. 
 
8. Feestavond 
De feestavond wordt 27 november in ’t Patronaat te Lepelstraat gehouden. Als bestuur 
verwachten we wederom een volle zaal, zeker nu ook de Vitesse kampioenen gehuldigd 
worden. We hebben dit jaar door alle concoursen 94 gratis prijzen …. Ook worden voor het 
eerst de Generaal kampioenen gehuldigd. 
 
9. Ingekomen voorstellen 
De volgende voorstellen zijn behandeld: 
 
1928 PV de Vredesduif 
De te behalen kampioenschappunten voor het  ZUF kampioenschap in de categorie Midfond. 
te laten verdienen in het samenspel, voor ons dus in Mark&vlietstreek. Zulks in navolging 
van de kampioenschapberekening voor het Vitesse kampioenschap. Onze mening is dat de 
punten dan meer verdient worden onder een deelnemersveld dat vliegt onder gelijke 
omstandigheden van weer en wind. 
 
Na een discussie kwamen de leden er uiteindelijk niet uit, het bestuur zal een voorstellen 
uitwerken welke tijdens de voorjaarsvergadering 2011 ter stemming zullen worden gebracht. 
 
1928 PV de Vredesduif 
Bij het produceren van de uitslaglijsten een groter lettertype te gebruiken zodat de uitslaglijst 
beter leesbaar wordt. Dan maar een extra velletje papier, vanwege minder namen per pagina 
 
Na een discussie hebben de leden besloten de lay-out van de uitslaglijst te handhaven. 
 
10. Activiteiten 
Op de website van de ZUF is ruimte om activiteiten te plaatsen, mochten verenigingen hun 
activiteiten hierop willen plaatsen is een mail naar de secretaris voldoende. 
 
11. Rondvraag 
Geen vragen voor de rondvraag 
 
12. Sluiting 
De heer D Dekkers bedankt de aanwezige voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
Iedereen een goede terugreis…….. als er iets is even aan de bel trekken. 
 


