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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, 1 maart 2011 
 
Vergadering   : ZUF ledenvergadering 
Datum    : 24 februari 2011 
Plaats    : PV de Reisduif te Bergen op Zoom 
Aanwezige verenigingen : 12 
Afwezige verenigingen : PV Vlug en Eerlijk, PV de Pelikaan en PV de Luchtbode   
Aanwezige bestuursleden : D. Dekkers, A. Swagemakers,  R. Bosters, D. Schoonen,   

  H. de Jong en A Besters 
Afwezige bestuursleden : T. de Waal 
Verzendlijst   : alle 15 verenigingen aangesloten bij de ZUF 
Samensteller   : Arion Besters 
 
1. Opening/ mededelingen 
De heer Dekkers opent de vergadering en vraagt aan de aanwezige één minuut stilte voor  
zieke en overleden leden.  
 
De heer de Waal is vanwege zijn gezondheid niet aanwezig. 
 
2. Appel der verenigingen 
Twee verenigingen zijn zonder afmelding afwezig. PV de Luchtbode heeft zich per email 
(d.d. 03-01-2011) afgemeld. 
 
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 28 oktober 2010 behandelen 
Geen op of aanmerkingen. 
 
4. In en uitgaande post 
In 

 Overlijdensbericht Frans van Loenhout 
 Voorstellen (1907 en 1940) 

 
Uit 

 Condoleancekaart naar familie Frans van Loenhout 
 
5. Jaarverslag secretaris 
De aanwezige hebben geen vragen dan wel opmerkingen. 
 
6. Vaststellen financieel beleid 
 
Financieel jaarverslag 2010 en toelichting 
Vanuit de vergadering wordt gevraagd wat algemene kosten zijn, dit zijn kosten die gemaakt 
worden voor een jubileum of attentie. Waarom staat in het verslag nu kosten 
penningmeester? Dit zijn de kosten voor het afhandelen van de betaalstaten, voorgaande 
jaren zaten deze kosten in de post “rekenaar”. Vergeleken met voorgaande jaren hebben 
v.w.b. het rekenwerk € 1200,= minder uitgegeven. 
 
Mevrouw D. Schoonen en de heer T. de Waal worden bedankt voor de verslaglegging. 
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Verslag Kas Controle Commissie 
De heer Hendrikx doet namens de kascontrole commissie verslag.  Door de commissie zijn 
geen onvolkomenheden geconstateerd. 
 
Begroting boekjaar 2011 
De begroting wordt met de aanwezigen besproken en akkoord bevonden. 
 
7. Bestuursverkiezing en benoeming Kas Controle Commissie 
Bestuursverkiezing 
De heer A. Swagemakers en mevrouw R. Bosters zijn aftredend en herkiesbaar, bij het 
bestuur hebben zich geen kandidaten gemeld. Beide worden zonder stemming herkozen.  
Het bestuur is nog steeds opzoek naar een extra bestuurslid, de heer Dekkers vraagt aan de 
aanwezigen bij hun leden te polsen of iemand interesse heeft.. 
 
Kascontrole commissie 
De heer Helemons is aftredend, de heer Dekkers bedankt de heer Helemons voor zijn inzet. 
De heer Fr. de Nijs treed tot de commissie toe en is eerste reserve. De kascontrole 
commissie bestaat nu uit de heren J. Hendrikx, A van Eekelen en Fr. de Nijs. 
 
8. Aanpassen huishoudelijkreglement 
Het aangepaste huishoudelijkreglement wordt per punt besproken, twee datumnotaties 
worden aangepast, hierna wordt het aangepaste huishoudelijkreglement goedgekeurd.  
 
9. Voorstellen Bestuur en Verenigingen 
1940 Welkomstvrienden 
Zoals onlangs bij de najaarsvergadering geopperd werd over de puntenverdeling van de 
kampioenschappen door sommige verenigingen, willen wij als Welkomstvrienden ook een 
voorstel doen. nl. haal alle punten van de te vervliegen spelonderdelen die in de ZUF 
meetellen voor een kampioenschap uit de rayonuitslagen of uit de cc uitslagen en niet zoals 
door sommige werd voorgesteld om de punten te nemen uit enkele spelonderdelen. 
Uiteraard zal dit natuurlijk de goedkeuring moeten hebben van Brabant 2000. 
 
Na een stemming wordt het voorstel verworpen. (19 tegen en 11 voor) 
 
1907 PV de Reisduif 
Graag zouden wij zien dat de meldprocedure bij de Z.U.F. voor zowel Dagfond vluchten, 
Meerdaagse fondvluchten en de Jonge duivenvluchten gelijk wordt aan de meldprocedure 
zoals deze geldt voor de afdeling Brabant 2000. Ons doel is hiermee de meldpost minder te 
belasten. Zeker als deze zelf deelneemt aan desbetreffende concours. Als voorbeeld is de 
procedure toegevoegd zoals deze was het afgelopen jaar (2010) bij Brabant 2000: 
 
Melden van de duiven: 
 
Bestuur afdeling Brabant 2000 heeft besloten de meldingsplicht te versoepelen op de afdelings dagfondconcoursen. Op de 
NIET nationale dagfondvluchten moeten de duiven gemeld worden uiterlijk twee uur na het afgaan van de prijzen. Op de 
nationale dagfondvluchten (Chateauroux – Blois – Orléans) en de meerdaagse fondvluchten (incl. Bergerac) moeten de duiven 
gemeld worden volgens NPO-reglement, dus binnen 30 minuten 

 
Leden gaan akkoord met het voorstel. 
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Bestuur (Midfond kampioenschappen uit CC’s) 
Zoals afgesproken tijdens de ledenvergadering van 28 oktober 2010 heeft het bestuur van 
de ZUF onderzocht of het haalbaar is om de punten voor de Midfond kampioenschappen ook 
uit de CC utslagen te halen. In de uitnodiging zijn tabellen opgenomen welke de huidige 
versus het voorgestelde inzichtelijk maakt. Het bestuur laat de uiteindelijke beslissing over 
aan de leden. 
 
Zie eerdere stemming voorstel 1940 
 
Bestuur (generaal totaal) 
Vanwege de toenemende specialisatie van de liefhebbers, stelt het bestuur voor om het 
totaal generaalkampioenschap te laten vervallen. De andere drie generaal 
kampioenschappen zullen in stand worden gehouden. 
 
Leden gaan akkoord met het voorstel. 
 
Bestuur (uitslaglijst) 
De Compuclub gaat komend jaar de volledige rayon uitslag op hun site plaatsen (tijdstip 
afhankelijk van insturen UDP-bestanden) De animo voor de uitslaglijst wordt ieder jaar 
minder en is niet meer kostendekkend. Het bestuur stelt voor om geen uitslaglijst meer te 
laten afdrukken, de verenigingen krijgen zodra de uitslaglijst door de Compuclub is 
uitgerekend, de uitslaglijst via email toegestuurd. De vereniging kan hierna voor de leden die 
geen internet hebben een uitslaglijst afdrukken. 
 
Niet ieder lid heeft internet, de aanwezigen zijn van mening dat het verstrekken van een 
uitslaglijst gehandhaafd dient te blijven. Gezien de verhoogde bezorg en afdrukkosten ziet 
het bestuur zich genoodzaakt de prijs voor de uitslaglijst te verhogen naar € 1,20 De 
aanwezigen gaan hiermee akkoord. 
 
10. Rondvraag 
1926 
De mechanische klokken in Rayon 1 zijn in 2009 gekeurd en hoeven pas in 2014 opnieuw 
gekeurd te worden. Uiteraard dienen nieuw aangeschafte en niet eerder gekeurde klokken 
ter keuring worden aangeboden. 
 
11. 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. 
 


