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

 
 

Halsteren, 21 oktober 2013 
 
Vergadering   : ZUF ledenvergadering 
Datum    : 21 februari 2013 
Plaats    : PV de Reisduif te Bergen op Zoom 
Aanwezige verenigingen : 9 
Afwezige verenigingen : PV Steeds sneller. PV de Nieuwe wijk, PV de Zwaluw, 

  PV Vlug en Eerlijk en PV de Pelikaan 
Aanwezige bestuursleden : D Dekkers, A Swagemakers,  R Bosters,  H de Jong,  
      J. Dekkers en A. Besters 
Afwezige bestuursleden : D. Schoonen en T. de Waal 
Verzendlijst   : alle 14 verenigingen aangesloten bij de ZUF 
Samensteller   : A. Besters 
 
 
1. Opening/ mededelingen 
De heer Dekkers heet een ieder hartelijk welkom op de eerste vergadering van 2013, de 
opkomst is laag en mevrouw Schoonen heeft zich afgemeld. De heer Dekkers vraagt een 
minuut stilte voor de overleden en zieke leden. 
 
2. Appel der verenigingen 
Vijf verenigingen zijn niet aanwezig, 1913 heeft zich vooraf afgemeld. 
 
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 1 november 2012 
Het verslag wordt goedgekeurd en mevrouw Bosters bedankt voor het opmaken. 
 
4. In en uitgaande post 
De secretaris heeft geen in en uitgaande stukken. 
 
5. Vaststellen financieel beleid 
Mevrouw Schoonen is helaas verhinderd het financieel verslag toe te komen lichten, in haar 
plaats zal de heer Besters antwoorden op de vragen geven. De leden krijgen het financieel 
verslag ter inzage en kunnen vragen stellen. Het ledental is zoals voorgaande jaren verder 
afgenomen. De penningmeester heeft goed haar best gedaan, het seizoen heeft na aftrek 
van kosten € 68,= gekost. 
 
De heer van Eekelen heeft met de heer Nijssen op 2 februari jl. een kascontrole uitgevoerd, 
de boeken zagen er keurig uit en heeft geen verdere op of aanmerkingen. 
 
In de begroting van 2013 is de post “bijdrage Kamer van Koophandel opgenomen, deze post 
komt te vervallen. De penningmeester heeft twee begrotingen gemaakt, de uiteindelijk 
begroting hangt af van het verderop in de vergadering te behandelen voorstel “Wel of geen 
uitslaglijsten” 
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6. Verkiezingen 
Bestuursverkiezingen 
De heren J. Dekkers, A. Besters en H. de Jong zijn aftredend. De heer J. Dekkers is gestopt 
met de duivensport en verlaat om die reden het bestuur. De heren A. Besters en H. de Jong 
zijn herkiesbaar, het bestuur heeft geen aanmeldingen van kandidaten mogen ontvangen. 
De aanwezigen vinden een schriftelijke stemming niet nodig en de heren A. Besters en H. de 
Jong worden voor drie jaar herkozen. De heer J. Dekkers wordt bedankt voor zijn inzet. 
 
Kascontrole commissie 
De heer A. van Eekelen is aftredend aan de aanwezigen wordt gevraagd wie zich 
beschikbaar stelt voor de kascontrole commissie. De heer M. Huijsmans stelt zich 
beschikbaar, de kascontrole commissie bestaat vanaf heden uit de heren: 

- Fr. De Nijs 
- C. Ketelaars 
- M. Huijsmans (reserve) 

 
De heer D. Dekkers bedankt de heer A. van Eekelen voor zijn bijdrage. 
 
7. Voorstellen Bestuur en verenigingen 
Meldplicht (bestuur + 1907) 
Tijdens de najaarsvergadering d.d. 1-11-2012 heeft het bestuur de opdracht gekregen de 
meldplicht te evalueren en terug te komen met voorstellen. Het bestuur stelt voor de 
meldplicht conform “B2000” uit te voeren, dit houdt in dat voor de ZUF-concoursen geen 
meldplicht meer geldt. De leden nemen na stemming het voorstel niet over, dit houdt in dat 
de snelste duif van een vereniging voor de dagfond, overnacht en jonge duiven fond gemeld 
dient te worden. Indien een verenging zich hier niet aan houdt zullen sancties worden 
opgelegd. Het bestuur vraagt bij het NPO na in hoeverre de ZUF sancties op kan leggen. 
Indien geen sancties mogelijk zijn, komt de meldplicht voor alle ZUF-concoursen te 
vervallen. 
 
Uitslaglijsten (bestuur) 
Het maken en verspreiden van de uitslaglijsten wordt steeds duurder en is niet meer 
kostendekkend, vooral de Vitesse uitslagen. Het bestuur stelt voor de prijs per uitslag te 
verhogen of de uitslaglijsten Vitesse en Natour niet meer te maken. De leden gaan akkoord 
met een prijsverhoging (nieuwe prijs € 1,25) en de uitslaglijsten Vitesse en Natour blijven 
gehandhaafd. 
 
Kampioenendag (bestuur) 
Het bestuur stelt voor de Kampioenendag wederom zondagmiddag te organiseren (aanvang 
14:00). De leden gaan akkoord met dit voorstel. 
 
Afrekenen poule gelden (1940) 
Het bestuur van de vereniging 1940 stelt voor de verrekening van de poulegelden eenmaal 
per maand uit te laten voeren. Na stemming gaan de leden akkoord met het voorgaande 
voorstel. 
 
Controle op oneigenlijk gebruik van middelen 
In 2012 zijn geen controles uitgevoerd door het NPO, oorzaak hiervan was onenigheid 
tussen bestuur NPO en de controleurs. Komend jaar worden de controles wederom 
uitgevoerd, ZUF-bestuur is van mening dat dit soort controles onder de verantwoording van 
de afdeling en het NPO vallen. Het voorstel van 1907 wordt niet aangenomen. 
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Factoren vluchtverloop (1907) 
1907 Stelt voor om wekelijks een inzicht te krijgen hoe de verenigingen in de container zijn 
verdeeld en stelt voor een werkgroep op te richten welke gaat onderzoeken hoe de ligging, 
wind en plaats in container de uitslag bepaald. 
 
Na een lange stilte neemt de heer A. Besters het woord en uit zijn teleurstelling. De heer A. 
Besters gaat ongeacht het animo een werkgroep oprichten die het voorgaande gaat 
onderzoeken. Aan de verenigingen wordt gevraagd aan hun leden te vragen wie interesse 
heeft deel te nemen in deze werkgroep. 
 
8. Rondvraag 
De aanwezigen hadden geen punten voor de rondvraag. 
 
9. Sluiting 
B2000 heeft gevraagd aan ons rayon de Jeugddag te organiseren, de heer D. Dekkers 
vraagt aan de aanwezigen dit voor te leggen aan hun leden. Mogelijk dat een vereniging de 
organisatie voor zijn rekening kan nemen. (graag een reactie) 
 
De heer D. Dekkers bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering en 
wenst een ieder een gezond en sportief vliegseizoen toe. 


