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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 2014 
 
Vergadering   : ZUF ledenvergadering 
Datum    : 13 februari 2014 
Plaats    : PV de Reisduif te Bergen op Zoom 
Aanwezige verenigingen : 9 
Afwezige verenigingen  : PV Steeds sneller, PV de Nieuwe wijk, 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 voorjaarsvergadering en vraagt een minuut stilte voor onze 
zieke en overleden leden. Gisteravond was het rayon goed vertegenwoordigd bij de presentatie van 
de plannen van het NPO richting de toekomst. Het is nu afwachten op het uiteindelijke resultaat zodra 
alle afdelingen zijn bezocht. 
 
Appel der verenigingen 
Vier verenigingen zijn niet aanwezig. 
 
Verslag Algemene Ledenvergadering van 31 oktober 2013 
Tijdens de kampioenenhuldiging is door een fout, een jeugdlid die ook een kampioenschap bij de 
reguliere ZUF-kampioenen had behaald, niet gehuldigd. Het bestuur betreurt dit en heeft dit inmiddels 
rechtgezet en maatregelen genomen zodat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren. Verder waren 
inhoudelijk geen op of aanmerkingen, verslag mag gepubliceerd worden. 
 
In en uitgaande post 
Buiten de vergaderstukken geen in en uitgaande post. 
 
Vaststellen financieel beleid 
De leden wordt het financieel verslag en begroting overhandigd, hierna kunnen de leden vragen 
stellen aan de penningmeester. Na de behandeling worden de verslagen ingenomen. 
 
Financieel jaarverslag 2013 
In het financieel verslag is een kostenpost “Venira” opgenomen, dit is de licentieovereenkomst voor 
het rekenprogramma wat door de werkgroep wordt gebruikt om de alternatieve uitslagen van de 
samenspelen uit te rekenen. Afhankelijk van het besluit bij agendapunt 8 zal de licentieovereenkomst 
gecontinueerd of opgezegd worden. 
 
Verslag kascontrole commissie 
De kascontrole commissie heeft de financiële administratie ZUF gecontroleerd. De administratie zag 
er keurig uit en geen onvolkomenheden geconstateerd. Dirk bedankt de penningmeester en de 
kascontrole commissie.  
 
Begroting boekjaar 2014 
De penningmeester heeft een begroting 2014 gemaakt, afhankelijk van het aannemen van twee 
voorstellen zal een nieuwe begroting worden gemaakt. In de huidige begroting wordt rekening 
gehouden met een exploitatie tekort van ongeveer € 1500,=. 
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Bestuursverkiezing en benoeming kascontrole commissie 
Bestuursverkiezingen 
Riet heeft zich niet herkiesbaar gesteld, ook Dirk geeft aan zich niet herkiesbaar te stellen in 2015, het 
bestuur is naarstig op zoek naar geïnteresseerde. Tijdens de najaarsvergadering komt het 
voorgaande op de agenda, kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris. Adri wordt herkozen voor 
een periode van drie jaar. 
 
Kascontrole commissie 
De heer Fr. De Nijs is aftredend, de heer P. Verresen is bereidt zitting te nemen in de kascontrole 
commissie. Dirk bedankt Frans voor zijn bijdrage en wenst Pol veel succes. 
 
Evaluatie feestmiddag 2013 
We kunnen terugkijken op een geslaagde kampioenenmiddag, de middag werd weer druk bezocht. 
Het verplaatsen van de kampioenendag van de avond naar de middag wordt door de meerderheid als 
positief ervaren. Het bestuur zal bij het agendapunt “voorstellen bestuur” een voorstel voorleggen. 
 
Herindeling rayons 
Arion heeft vorig jaar diverse mogelijkheden voor een herindeling van het rayon berekend. Dit was 
enorm veel werk en vraagt aan de vereniging ondersteuning. Tijdens de daaropvolgende discussie 
werd besloten dit jaar geen tijd en energie hierin te steken en af te wachten wat uiteindelijk door 
B2000 wordt besloten. (samenvoegen rayons) Tijdens de najaarsvergadering komt dit punt wederom 
op de agenda. 
 
Voorstellen bestuur en verenigingen 
Het bestuur heeft de volgende voorstellen: 
 
Uitslaglijsten Vitesse en Natour 
Tijdens de ledenvergadering 31 oktober jl. is de financiële haalbaarheid van het drukken en bezorgen 
van de uitslaglijsten van Vitesse en Natour vluchten aan de orde geweest. Het bestuur heeft een 
overzicht gemaakt van het aantal afgenomen uitslagen en de kosten/baten. (zie bijlage) In 2013 was 
de negatieve opbrengst voor de Vitesse € 216.66 en Natour € 117.12. (totaal € 333.78) Het bestuur 
stelt dan ook voor geen gedrukte uitslaglijsten voor de Vitesse (oud) en Natour meer te verzorgen. 
Uiteraard blijven de uitslaglijsten wel beschikbaar via internet en zijn de verenigingen vrij hiervan 
kopieën te maken. 
 
De leden gaan akkoord met het voorstel. 
 
Feestmiddag 2014 
Al enige jaren is de jaarlijkse feestmiddag gelijktijdig met de Nationale Manifestatie in Houten. (22 en 
23 november a.s.) Het bestuur stelt voor de feestmiddag van 2014 op zondagmiddag 30 november 
a.s. te houden. 
 
De leden gaan akkoord met het voorstel. 
 
Jeugd kampioenschappen 
Het aantal jeugdleden is de laatste jaren sterk gedaald, de verwachting is dat dit seizoen drie 
jeugdleden deel gaan nemen aan de jeugdconcoursen. Het bestuur stelt dan ook voor de 
kampioenschappen te vervangen door Generaal hokkampioenschappen (totaal van het behaalde 
aantal punten tijdens de Vitesse (oud), Midfond, Vitesse jong en Fond jonge duiven vluchten) Ieder 
jeugdlid heeft prijs. 
 
De leden gaan akkoord met het voorstel. 
 
Bijdrage 
De laatste jaren dalen de inkomsten van de ZUF, willen we de kampioenenmiddag zoals afgelopen 
jaren blijven houden en een gezonde kas houden. Zal buiten het aantrekken van nog meer sponsoren, 
bonnenverkoop en zaken “slimmer” doen. De bijdrage verhoogd moeten worden, deze is voor het 
laatst verhoogd in 2009. 
 
De leden gaan akkoord met het voorstel van een verhoging bijdrage van € 2,= naar € 3,= 
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Buiten het gezamenlijke voorstel, geïnitieerd door PV Nooit Gedacht. Heeft het bestuur geen 
voorstellen vanuit de verenigingen ontvangen. De heer de Rooij gaat namens alle verenigingen een 
voorstel voor B2000 schrijven om de eerste drie jonge duivenvluchten per rayon te lossen. Zodra het 
voorstel gereed is wordt het voorgelegd aan de verenigingen, na goedkeuring wordt het voorstel 
ingediend bij B2000. 
 
Rondvraag 
Geen van de aanwezigen had een vraag voor de rondvraag. 
 
11. Sluiting 
Dirk bedankt de aanwezige voor hun inbreng en sluit de vergadering. Iedereen een goede terugreis. 
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