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

 
 

Halsteren, 27 januari 2013 
 
Vergadering   : ZUF ledenvergadering 
Datum    : 1 november 2012 
Plaats    : PV de Reisduif te Bergen op Zoom 
Aanwezige verenigingen : 11 
Afwezige verenigingen : PV de Nieuwe wijk, PV de Luchtbode, PV Vlug en Eerlijk  

  en PV de Pelikaan 
    

Aanwezige bestuursleden : D Dekkers, A Swagemakers,  R Bosters, J. Dekkers en 
  H de Jong 

Afwezige bestuursleden : D. Schoonen, A Besters en T. de Waal 
Verzendlijst   : alle 15 verenigingen aangesloten bij de ZUF 
Samensteller   : Riet Bosters 
 
 
1. Opening/ mededelingen 
Dirk heet een ieder hartelijk welkom op de najaarsvergadering. Twee bestuursleden hebben 
zich afgemeld, Debby is opgenomen in het ziekenhuis en Arion heeft verplichtingen bij zijn 
werkgever. 
 
2. Appel der verenigingen 
Vier verenigingen zijn niet aanwezig. 
 
3. Mededelingen 
Dirk heeft geen aanvullende mededelingen. 
 
4. In en uitgaande post 
Post in 

- Uitnodiging voor bijwonen receptie 90 jarig bestaan van PV de Luchtgids. (Dirk en 
Riet zullen de ZUF vertegenwoordigen) 

 
5. Verslag Algemene Ledenvergadering van 9 februari 2012 
In het verslag staan enkele typefouten, deze worden gecorrigeerd. Inhoudelijk geen op of 
aanmerkingen. 
 
6. Evalueren vliegseizoen 
Afgelopen seizoen zijn 124580 duiven ingekorfd, het leden bestand is gedaald tot 460. Het 
melden van de duiven is niet op alle vluchten gedaan. PV de Luchtgids geeft aan geen 
meldpost te hebben. Het bestuur zal de eerste vergadering van 2013 een of meerdere 
voorstellen voorleggen. 
 
Het bestuur heeft positieve signalen ontvangen over het kampioenenboek. Het 
kampioenenboek is dit jaar elders afgedrukt. Het bestuur gaat de komende winter op zoek 
naar een andere drukkerij. 
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De afname van Vitesse (oud en jong) en Natour is zeer laag, het verlies wordt 
gecompenseerd door de fond uitslagen. Het bestuur stelt dan ook voor deze lijsten niet meer 
af te drukken en deze via internet beschikbaar te stellen. De verenigingen mogen de 
uitslaglijsten kopiëren voor leden die geen internet hebben. Aan de besturen wordt gevraagd 
dit met hun leden te bespreken, hierna kunnen we tijdens de eerste ledenvergadering een 
uiteindelijke beslissing nemen. De prijs verhogen ten koste van de fond liefhebbers is geen 
optie. 
 
De vlucht vanuit Bergerac in 2013 wordt hoe dan ook een middaglossing. Eventueel kan de 
afdeling Zeeland mee, de trailers van B2000 zijn inmiddels aangepast. 
 
De kampioenschappen NPO en B2000 zijn afgelopen jaar anders dan in de ZUF berekend. 
Voor de kampioenschappen tellen de eerste 20 duiven (oud) en 30 duiven (jong) mee. Aan 
de besturen wordt gevraagd dit met hun leden te bespreken, zodat we de eerste vergadering 
2013 een besluit kunnen nemen. 
 
7. Bonnenverkoop 
Dirk bedankt nogmaals alle schenkers en kopers. Dit jaar zijn we bewust naar een andere 
locatie gegaan voor de uiteindelijke bonnenverkoop. De belangstelling was zeer matig, 
vanuit de vergadering wordt de opmerking gemaakt om volgend jaar meer reclame op de 
uitslaglijst te maken. Blijkbaar is het informeren van de verenigingen en publicatie op internet 
niet voldoende. 
 
8. Feestavond 
De kampioenen huldiging wordt dit jaar op zondagmiddag gehouden. De middag wordt zo 
ingericht dat het niet zoals voorgaande jaren een lange zit wordt. Het bestuur hoopt op een 
goede opkomst. Evaluatie zal tijdens de eerste vergadering 2013 plaats vinden. 
 
9. Voorstellen 
PV de Vredesduif heeft wederom het voorstel ingediend om de punten voor de Midfond zoals 
de Vitesse uit de uitslagen van de samenspelen (CC’s) te halen. Na stemming is het voorstel 
afgewezen en wordt de komende drie jaar de punten uit de uitslagen van de ZUF gehaald. 
 
10. Rondvraag 
De aanwezigen hadden geen punten voor de rondvraag. 
 
11. Sluiting 
Dirk bedankt de aanwezige voor hun inbreng en sluit de vergadering. Iedereen een goede 
terugreis. 
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