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2e Secretaris Zuidwesthoek Union Fond 
R. Bosters 
Slagblok 3  
4651 GL  Steenbergen nb  
E-mail : omarietb@home.nl 
   

 
 
Steenbergen, 31 oktober 2011 
 
Vergadering   : ZUF ledenvergadering 
Datum    : 18 oktober 2011 
Plaats    : PV de Reisduif te Bergen op Zoom 
Aanwezige verenigingen : 11 
Afwezige verenigingen : PV de Nieuwe wijk, PV Vlug en Eerlijk, PV de Pelikaan en  

  PV de Luchtbode (afgemeld)   
Aanwezige bestuursleden : D Dekkers, A Swagemakers,  R Bosters, D. Schoonen en  

  H de Jong 
Afwezige bestuursleden : A Besters en T. de Waal 
Verzendlijst   : alle 15 verenigingen aangesloten bij de ZUF 
Samensteller   : Riet Bosters 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20:05. De secretaris is afwezig en heeft bij het 
bestuur aangegeven er een punt achter te zetten, hij heeft tot op de dag van vandaag alles in 
de puntjes geregeld. Het bestuur betreurt zijn besluit. De 2e secretaris zal voorlopig de taken 
waarnemen. 
 
Ingekomen stukken 
Buiten de ontslagaanvraag van de  heer A. Besters zijn er geen ingekomen stukken. 
 
Notulen 24 februari 2011 
Vanuit de leden zijn er geen op of aanmerken, dank aan het secretariaat. 
 
Afgelopen vliegseizoen 
De uitslaglijsten zijn een paar keer later dan normaal bezorgd, in het algemeen is de 
bezorging goed verlopen. Dit jaar zijn we gespaard gebleven van rampvluchten, dit ondanks 
het slechte weer gedurende de jongen duiven vluchten. De heer H. de Jong heeft zoals 
voorgaande jaren de uitslaglijsten bezorgd bij de vereniging bezorgers, gedurende de 
Vitesse vluchten was dit niet rendabel (ongeveer 30 lijsten voor het gehele rayon), het verlies 
is gecompenseerd door bezorging van meerdere uitslagen per weekend verderop in het 
seizoen.  
 
Bonnenverkoop  
De bonnenverkoop is goed verlopen, de liefhebbers die een bon geschonken hebben krijgen 
binnenkort een berichtje met daarin de gegevens van de koper. 
 
Kampioenen middag/avond 
Om tegemoet te komen aan de op leeftijd zijnde liefhebbers die graag op tijd thuis zijn, 
beginnen we dit jaar voor eerst in de middag. Aan het eind van de middag wordt ook de 
inwendige mens verzorgt. Aan degene die wat later willen maken is ook gedacht.  
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Voorstellen  
Zowel de verenigingen als het bestuur hebben geen voorstellen ingediend. Het voorstel van 
Brabant 2000 om de punten voor de Midfond kampioenschappen uit de uitslagen van de 
samenspelen te halen is kort besproken. Binnen de ZUF is nog steeds de afspraak om dit uit 
de uitslagen van de ZUF te halen van kracht. Afhankelijk van het genomen besluit tijdens de 
najaar vergadering van Brabant 2000, zal dit onderwerp op de agenda van de 
voorjaarsvergadering worden geplaatst. 
 
Samenstelling bestuur. 
Zoals eerder gemeld heeft de heer A. Besters zijn ontslag aangevraagd, ook de gezondheid 
van de heer T. de Waal laat het niet meer toe dat hij een fysieke bijdrage aan het bestuur 
kan leveren. Hierdoor zijn twee posities binnen het bestuur vacant. Aan de verenigingen het 
verzoek aan hun leden te vragen wie interesse heeft om het bestuur van de ZUF te komen 
versterken. 
 
De heer C. Elzakkers van PV de Luchtgids geeft aan dat hij problemen heeft met het beheer 
van de websites door de heer A. Besters en heeft een geschikte kandidaat. Het bestuur van 
de ZUF zal dit in overweging nemen. 
 
Rondvraag  
Vanuit de vergadering komt de vraag of de Natour ook toegevoegd kan worden aan de ZUF 
concoursen en kampioenschappen. Gezien het aantal deelnemende duiven zijn het mooie 
concoursen. Tevens wordt verzocht deze uitslagen dan op te splitsen in een jonge en oude 
duiven concours. Ook wordt verzocht om het mogelijk te maken te poulen gedurende de 
Vitesse en Natour concoursen. Buiten het sportieve gewin is er ook de mogelijkheid om extra 
financiën te genereren. Het bestuur werkt voorstellen uit en plaatst deze op de agenda van 
de voorjaarsvergadering.. 
 
Op de vraag of het bekend is hoeveel duiven er verzonden zijn , is het antwoord dat dit er 
112006 waren. 
 
Sluiting 
De voorzitter wijst de verenigingen nogmaals op de infoboekjes welke aan het begin van het 
seizoen worden verstrekt. Het is belangrijk dat de leden deze boekjes krijgen, veel vragen 
worden hierdoor gedurende het seizoen beantwoord. Tot slot hoopt het bestuur op 26 
november a.s. vele leden te mogen ontvangen in het Patronaat te Lepelstraat. De 
vergadering wordt om 21:10 gesloten. 
 


