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Secretariaat Zuidwesthoek Union Fond 
Weth. Jonkersstraat 17 
4661EA Halsteren 
Telefoon : 0164-850279 
E-mail  : zuf.secretaris@duivenlokaal.nl    

 
 

Halsteren, 20 Oktober  2012 
 
Vergadering   : ZUF ledenvergadering 
Datum    : 9 februari 2012 
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 en 

  H de Jong 
Afwezige bestuursleden : J. Dekkers, A Besters en T. de Waal 
Verzendlijst   : alle 15 verenigingen aangesloten bij de ZUF 
Samensteller   : Riet Bosters 
 
 
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.  
 
2. Appel der verenigingen 
 
Drie verenigingen zijn niet aanwezig, we hebben hier geen afmeldingen van ontvangen. 
 
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 18 oktober 2011 
 
Vanuit de vergadering wordt de vraag gesteld door de heer Clarijs waarom voor de Midfond 
net zoals voor de Vitesse de punten niet uit de samenspelen komen. Dit onderwerp is reeds 
2x ter stemming aangeboden en 2x door de leden afgewezen. De 2e secretaris wordt 
bedankt voor het maken van de notulen. 
 
4. In en uitgaande post 
 
Post in 

- Uitnodiging voor bijwonen receptie 90 jarig bestaan van PV de Zwaluw 
 
5. Vaststellen financieel beleid 
 
Financieel jaarverslag 2010/2011 en toelichting 
Het financieel verslag 2011 + begroting 2012 worden uitgedeeld, hierna worden de volgende 
vragen gesteld: 

- De kosten voor de bezorging van de lijsten zijn niet opgenomen in het verslag, 
mevrouw Schoonen licht toe dat deze zijn samengevat in een post. 

- T.a.v. de begroting, hoe komt het dat deze lager zijn beraamd dan voorgaande jaren. 
Mevrouw Schoonen komt hier in de najaar vergadering op terug. 

 
Mevrouw D. Schoonen worden bedankt voor de opmaak.  
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Verslag Kas Controle Commissie 
De heer A. van Eekelen voert namens de kascontrolecommissie het woord, alles zag er 
goed uit en heeft namens de commissie geen op of aanmerkingen. 
 
6. Bestuursverkiezingen en Kascontrole commissie 
 
Bestuursverkiezingen 
Bij het bestuur hebben zich geen kandidaten gemeld. De leden vinden het niet nodig een 
stemming te houden, de volgende bestuursleden zijn voor een periode van 3 jaar herkozen: 
 
D. Dekkers 
D. Schoonen 
J. Dekkers 
 
Het bestuur zal in onderling overleg de functies toewijzen.  
 
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt waarom de heer A. Besters niet achter de tafel zit. 
Voorafgaand aan de vergadering heeft de heer Besters aangegeven op de achtergrond het 
ZUF-bestuur nog te ondersteunen en zal afhankelijk van het vertrouwen van de leden 
komend najaar een definitief besluit nemen. 
 
Kascontrole commissie 
De heer J. Hendrikx 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: 
 
A. van Eekelen 
Fr. De Nijs 
C. Ketelaars (reserve) 
 
De heer J. Hendrikx wordt bedankt voor zijn inzet. 
 
7. Middaglossing Bergerac 
 
Voor de vlucht vanuit Bergerac is gestemd tijdens de B2000 vergadering. Deze vlucht is een 
sectorvlucht geworden en moeten we mee met Zeeland en Limburg. 
 
8. Aanpassen huishoudelijk reglement 
Na overleg worden de volgende aanpassingen in het huishoudelijk reglement doorgevoerd: 
 

- Oproeping en agenda worden dertig dagen voor Algemene Vergadering UNION 
bekend gesteld aan leden Basisverenigingen. 

- Verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. 
- Reclames op de uitslag van een UNION-concours dienen uiterlijk drie dagen na het 

verschijnen van de uitslag schriftelijk dan wel telefonisch te worden aangeleverd bij 
de daartoe aangeduide persoon in de uitslag. Te laat ingediende reclames zullen niet 
in behandeling worden genomen. 

- Reclames op eventuele tussen- en/of eindstanden dienen uiterlijk drie dagen na het 
verschijnen hiervan schriftelijk dan wel telefonisch te worden ingediend.  

 
De volgende regel wordt verwijderd: 

- Basisleden, die om welke redenen dan ook, niet opgenomen wensen te worden in de 
UNION-uitslag, dienen zich jaarlijks voor uiterlijk 1 april, schriftelijk, af te melden bij 
secretaris UNION. Deze afmelding geldt voor alle fondvluchten en niet voor een 
gedeelte daarvan. Indien ook midfondvluchten door de UNION zullen worden 
georganiseerd, kan men zich apart voor dit onderdeel afmelden op voornoemde 
wijze. 
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De meldplicht blijft 
 
9. Voorstellen 
Uitslaglijsten Vitesse 
Het bestuur heeft voorgesteld de uitslaglijsten voor de Vitesse niet meer af te drukken 
vanwege de matige belangstelling. De leden gaan hier niet mee akkoord, als reden wordt 
het groot aantal duivenliefhebbers zonder internet aangedragen. 
 
Natour toevoegen aan de ZUF-concoursen 
Gezien de ervaringen de afgelopen twee jaar met de Vitesse, stelt het bestuur voor om de 
Natour vooralsnog niet toe te voegen aan de ZUF‐concoursen. De leden gaan hier niet mee 
akkoord en de Natour zal toegevoegd worden aan de ZUF-concoursen. 
 
Gratis prijzen 
Enige jaren geleden heeft toenmalige bestuur van de ZUF besloten iedere ZUF‐vlucht, drie 
gratis prijzen beschikbaar te stellen. Het uiteindelijke doel was meer liefhebbers naar de 
feestavond te trekken. Tijdens de uitreiking van de gratis prijzen wordt het merendeel van de 
gratis prijzen van niet aanwezigen door andere opgehaald, hiermee wordt het uiteindelijke 
doel niet bereikt. Het bestuur stelt voor ieder ZUF‐vlucht één gratis prijs beschikbaar te 
stellen voor de 100e klassering. Leden gaan hiermee akkoord. 
 
10. Rondvraag 
 
T. de Rooij 
De feestmiddag van de ZUF is gelijktijdig met de NPO dag in Houten, tevens wordt de 
opmerking gemaakt of feestmiddag niet op zondag kan. 
 
We hebben een afspraak met het bestuur ZLU (Steenbergen) dat we niet gelijktijdig onze 
huldigingen houden. Inmiddels is de zaal besproken, bestuur gaat kijken of het mogelijk is 
om op zondagmiddag onze feestmiddag te houden. 
 
C. van Oers 
Tijdens de vergadering is het inkorven van duiven besproken, is al bekend welke 
verenigingen mogen inkorven? 
 
Het bestuur van B2000 onderzoekt dit momenteel nog, voor een inkorflicentie is het vereist 
dat minimaal 5 leden hun duiven inkorven. 
 
W. Clarijs 
Indien je poult in de ZUF is dan een uitslaglijst verplicht? 
 
Ja. 
 
P. Vriens 
Is het mogelijk om nog te stemmen over de Midfondvluchten (punten uit de samenspelen)? 
 
Zoals eerder is opgemerkt hebben we hier al een aantal keren voor gestemd, uiteraard 
bestaat de mogelijkheid om in het najaar wederom een voorstel in te dienen. 
 
11. 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….. 
 


