
 

 
http://zuf.duivenlokaal.nl   1 
 

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

 
 

Halsteren, 28 januari 2015 
 
Vergadering   : ZUF ledenvergadering 
Datum    : 30 oktober 2014 
Plaats    : PV de Reisduif te Bergen op Zoom 
Aanwezige verenigingen : 9 
Afwezige verenigingen  : 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 12 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. Speciaal voor Toon van Eekelen die binnen zijn vereniging veel heeft 
betekend. We hebben een raar seizoen achter de rug, later in de vergadering zal Koen de Rooij zijn 
voorstel verder toelichten. 
 
8 november wordt de jaarlijkse bonnenverkoop gehouden, schenkers hartelijk dank. Door deze 
schenkingen is het mogelijk een mooie feestmiddag te organiseren, hopelijk wordt de middag 
wederom goed bezocht. 
 
Appel der verenigingen 
Drie verenigingen zijn niet aanwezig. 
 
Verslag Algemene Ledenvergadering van 13 februari 2014 
De samenstelling van het bestuur zal bij agendapunt 5 verder worden toegelicht. Verder waren 
inhoudelijk geen op of aanmerkingen, verslag mag gepubliceerd worden. 
 
In en uitgaande post 
Buiten de vergaderstukken geen in en uitgaande post. 
 
Samenstelling bestuur 
In de notulen van 13 februari 2014 zijn de verkiezingen niet helemaal correct opgenomen. In eerste 
instantie heeft Riet zich niet herkiesbaar gesteld. Door het gebrek aan kandidaten en de vele 
werkzaamheden, heeft Riet besloten zich destijds voor nog één jaar beschikbaar te stellen. Tijdens de 
laatste bestuursvergadering heeft het bestuur besloten met vijf bestuursleden door te gaan. Aan de 
verenigingen wordt gevraagd vrijwilligers aan te dragen voor ondersteuning van het bestuur. Denk 
hierbij aan de organisatie van de bonnenverkoop en de feestmiddag. De vergadering gaat met het 
voorgaande akkoord 
 
Begroting 2014 
De begroting van 2014 is aangepast, alle voorstellen zijn hierin meegenomen. De vergadering gaat 
akkoord met de nieuwe begroting 2014. 
 
Herindeling Rayons 
B2000 heeft de besturen van de samenspelen uitgenodigd te discussiëren over de samenvoeging van 
de Rayons.  Het ZUF bestuur wilt in overleg met de besturen van de samenspelen, zodat tijdens deze 
discussieavond er een eenduidig standpunt richting B2000 is. Het overleg zal 27 november a.s. 
plaatsvinden. 
 
  

 

http://zuf.duivenlokaal.nl/
mailto:zuf.secretaris@duivenlokaal.nl


 

 
http://zuf.duivenlokaal.nl   2 
 

Voorstellen bestuur 
Afdrukken uitslaglijsten 
Afgelopen jaar zijn voor de Vitesse (oud) en Natour geen uitslaglijsten meer afgedrukt. Door de 
advertenties is het afdrukken van de lijsten nipt kostendekkend geweest. (zie overzicht) De 
uitslaglijsten Midfond en jonge duiven worden nauwelijks afgenomen. Het bestuur stelt dan ook voor 
om in 2015 alleen de uitslaglijsten voor de Dagfond en Overnachtvluchten af te laten drukken. 
 
De vergadering neemt het voorstel van het bestuur over. Arion zal onderzoeken of het mogelijk is de 
ZUF uitslaglijsten automatisch naar de verenigingen te sturen. Arion merkt op dat de uitslaglijsten al 
jaren ook beschikbaar worden gesteld via de internetpagina en facebook. 
 
Jeugdconcoursen 
Afgelopen jaar hebben drie jeugdleden deelgenomen aan de ZUF jeugdconcoursen, de verwachting is 
dat dit er voor 2015 twee worden. Het bestuur stelt voor te stoppen met de ZUF jeugdconcoursen in 
2015. 
 
De vergadering neemt het voorstel over, afgesproken dat voor de jeugd een aanmoedigingsprijs 
beschikbaar wordt gesteld. 
 
Busreis naar Lier 
In ons rayon hebben een aantal leden aangegeven graag naar de duivenmarkt in Lier en aansluitend 
een bezoek aan de firma Natural te gaan.  
 
Ook dit initiatief wordt gewaardeerd, aan de verenigingen wordt gevraagd een inventarisatie te maken 
van het aantal deelnemers. Bij voldoende animo zal de busreis eind februari plaatsvinden. De prijs per 
lid zal ongeveer € 15,= zijn. 
 
Voorstellen verenigingen 
Jonge duiven competitie 2015 
Koen de Rooij licht het voorstel “Jonge duiven competitie 2015” toe. De aanwezigen vinden het een 
goed initiatief, Koen zorgt ervoor dat de verenigingen de inschrijfformulieren ontvangen. Op enkele 
punten worden de spelregels nog verder verduidelijkt. 
 
Rondvraag 
Geen van de aanwezigen had een vraag voor de rondvraag. 
 
Sluiting 
Dirk bedankt de aanwezige voor hun inbreng en sluit de vergadering. Iedereen een goede terugreis en 
hopelijk tot ziens op 8 november en/of 30 november. 
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