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

 
 

Halsteren, 17 januari 2014 
 
Vergadering   : ZUF ledenvergadering 
Datum    : 31 oktober 2013 
Plaats    : PV de Reisduif te Bergen op Zoom 
Aanwezige verenigingen : 10 
Afwezige verenigingen  : PV de Nieuwe wijk, PV de Welkomstvrienden,  

  PV Vlug en Eerlijk en PV de Pelikaan 
Aanwezige bestuursleden : D Dekkers, A Swagemakers,  R Bosters, H de Jong,  

  D. Schoonen en A Besters 
Afwezige bestuursleden : T. de Waal 
Verzendlijst   : alle 13 verenigingen aangesloten bij de ZUF 
Samensteller   : A. Besters 
 
 
Opening/ mededelingen 
Dirk heet een ieder hartelijk welkom op de najaarsvergadering en vraagt een minuut stilte voor onze 
zieke en overleden leden. 
 
Appel der verenigingen 
Vier verenigingen zijn niet aanwezig. PV de Welkomstvrienden heeft zich vanwege het plotseling 
overlijden van een van hun leden zich afgemeld. 
 
Mededelingen 
Het kampioenenboek 2013 is inmiddels bij de verenigingen bezorgd. In het boek zat bij een van de 
vluchtoverwinnaars een foutieve vermelding en foto, dit is inmiddels herstelt in de internet versie. De 
reclame van het Natour kampioenschap was niet terecht, de betrokken liefhebber heeft een uitleg 
ontvangen. (rekenmethode)  
 
Het afdrukken en verspreiden van de Vitesse en Natour uitslaglijsten is door de geringe afname niet 
meer rendabel. Aan de aanwezige wordt gevraagd mee te denken hoe dit kan worden veranderd. Het 
bestuur zal voor de voorjaarsvergadering 2014 wederom een voorstel uitwerken. De ervaringen met 
de nieuwe drukkerij zijn dit jaar zeer positief, lijsten waren iedere week op de afgesproken tijd gereed. 
 
De jeugddag B2000 wordt dit jaar verzorgd door PV de Reisduif een ieder is  zondag 3 november a.s. 
welkom. (10:30 – 16:00) 
 
In en uitgaande post 
Post in 

- Reclames kampioenenboek (Natour + foutieve foto bij uitslag) 
- Uitnodiging 1928 voor het bijwonen van huldigen scheidend voorzitter Kees Geers 
- Uitnodiging 1907 voor het bijwonen receptie “90 jarig bestaan” 
- Voorstel 1928 “Meldplicht” 

 
Post uit 

- Reactie op reclame kampioenschap Natour. Liefhebber heeft de rekenmethode ontvangen. 
Foto is aangepast in de internet versie van het kampioenenboek. 

 
Verslag Algemene Ledenvergadering van 21 februari 2013 
Inhoudelijk geen op of aanmerkingen, verslag mag gepubliceerd worden. 
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Evalueren vliegseizoen 
Bestuurlijk is het vliegseizoen goed verlopen. We hadden sportief mooie vluchten, door een slechte 
zomer hadden we ook een paar hele slechte vluchten. De verliezen bij de jonge duiven was 10% meer 
als voorgaand jaar. Ton de Rooij heeft de verliezen onderzocht en wilt namens PV Nooit Gedacht een 
voorstel indienen om het lossingsbeleid van B2000 voor Vitesse jonge duivenvluchten in 2014 aan te 
passen. Met aanwezige verenigingen is afgesproken dat Ton een voorstel (inclusief cijfermatige 
onderbouwing) uitwerkt en voorlegt aan de verenigingen. Hierna zal bestuur ZUF namens de 
aangesloten verenigingen het voorstel indienen. 
 
Bonnenverkoop 
Dirk bedankt nogmaals alle schenkers en kopers, Henk van Caam voor het inrichten van de 
bonnenverkoop op de veilingsite en PV de Vredesduif voor het beschikbaar stellen van hun lokaal. Dit 
jaar zijn we bewust naar een andere locatie gegaan voor de uiteindelijke bonnenverkoop, de 
belangstelling was redelijk. 
 
Feestavond 
De kampioenen huldiging wordt dit jaar wederom 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 2014 plaats vinden. 
 
Duivensport “Rayon 1 Brabant 2000” nu en in de toekomst” 
Arion Besters licht het rapport kort toe, afgelopen jaar heeft een analyse op alleen de Vitesse vluchten 
plaatsgevonden. Afhankelijk van het draagvlak vanuit ons rayon, wordt het onderzoek in 2014 verder 
uitgebreid naar de andere disciplines. Op dit moment wordt binnen de afdeling onderzocht of het 
haalbaar is rayon 1 en rayon 2 samen te voegen. Bestuur ZUF heeft contact opgenomen met rayon 2, 
zij zouden het bespreken en op een later tijdstip terugkomen op het “voorstel” van B2000. Tot op 
heden heeft het bestuur van de ZUF geen reactie meer mogen ontvangen. Aan de verenigingen wordt 
gevraagd het samenvoegen van Rayon 1 en 2 en een eventuele herindeling rayon 1met hu leden te 
bespreken. 
 
Voorstellen 
PV de Vredesduif heeft het voorstel ingediend om de meldplicht opnieuw in te voeren. In de 
ledenvergadering 21 februari jl. is de meldplicht in stemming gebracht, er is toen afgesproken dat 
indien voor het niet melden sancties opgelegd kunnen worden. De meldplicht opnieuw zou worden 
ingevoerd. Het bestuur heeft bij het NPO en afdeling navraag gedaan, het opleggen van sancties door 
de ZUF voor het niet melden van duiven is niet mogelijk. Hierdoor wordt het voor het bestuur 
onmogelijk de regelgeving goed uit te voeren. Ad vd Enden merkt op dat als we afspraken maken en 
deze niet nakomen, we beter geen afspraken meer kunnen maken. 
 
Rondvraag 
Cees van Oers deelt mede dat PV de Luchtbode na overleg met de leden is opgeheven. Leden die 
hebben aangegeven door te gaan met de duivensport hebben zich inmiddels aangemeld bij 
aangesloten verenigingen CC Bergen op Zoom. Helaas hebben ook een aantal leden besloten te 
stoppen met de duivensport. 
 
De heer Ton de Rooij merkt op dat tijdens trainingsvluchten geen lossingsadviezen zichtbaar zijn op 
internet of teletekst. Wie bepaald wanneer de duiven worden gelost? 
 
Antwoord: De convoyeur bepaald aan de hand van de berichtgeving van een weerkundige wanneer 
de duiven verantwoord kunnen worden gelost. 
 
11. Sluiting 
Dirk bedankt de aanwezige voor hun inbreng en sluit de vergadering. Iedereen een goede terugreis. 
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