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

 
 

Halsteren, 25  januari 2016 
 
Vergadering   : ZUF ledenvergadering 
Datum    : 29 oktober 2015 
Plaats    : PV de Reisduif te Bergen op Zoom 
Aanwezige verenigingen : 11 
Afwezige verenigingen  :  
Aanwezige bestuursleden : D Dekkers, A Swagemakers, H de Jong, D. Schoonen en A Besters 
Afwezige bestuursleden : T. de Waal 
Verzendlijst   : alle 11 verenigingen aangesloten bij de ZUF 
Samensteller   : A. Besters 
 
 
Opening/ mededelingen 
De heer D. Dekkers heet een ieder hartelijk welkom op de najaarsvergadering en vraagt een minuut 
stilte voor onze zieke en overleden leden. We hebben deze keer veel op de agenda staan, agendapunt 
5 zal waarschijnlijk veel tijd in beslag nemen. Dirk geeft aan dat hij dit jaar het voorzitterschap voor een 
jaar heeft verlengd, echter blijft dit niet doen. Het wordt tijd voor “nieuw bloed”, volgend jaar zijn drie 
bestuursleden van de vijf aftredend. Het is nog niet duidelijk wie zich herkiesbaar stelt, aan de 
verenigingen de vraag binnen hun gelederen actief potentiele bestuursleden te benaderen. Volgende 
week is de jaarlijkse bonnenverkoop, de heer D. Dekkers bedankt de schenkers. 
 
Appel der verenigingen 
Alle verenigingen zijn aanwezig. 
 
Verslag Algemene Ledenvergadering van 26 februari 2015 
De heer C. Elzakkers (1926) merkt op dat in het verslag bij “Samenspelen” de vermelding ontbreekt dat 
de overgang naar uiteindelijk een samenspel gefaseerd plaats zal gaan vinden en hier later op terug zal 
komen bij agendapunt 5. (de voorgaande opmerking is niet verder toegelicht) Het verslag wordt verder 
goedgekeurd en mag gepubliceerd worden. 
 
In en uitgaande post 
Buiten de vergaderstukken,  voorstel 1975 en voorstel 1928 geen in en uitgaande post. 
 
Schaduwspel 2015 
Afgelopen jaar heeft het bestuur van de ZUF in opdracht van de leden schaduwuitslagen gemaakt om 
zodoende de herindeling mogelijkheden inzichtelijk te maken. Het was behoorlijk wat werk en is een 
eenmalige actie geweest. De resultaten zijn gedeeld met de leden via internet en een presentatie in ’t 
Patronaat. Ook is aangeboden de presentatie per vereniging te geven, hiervan is helaas geen gebruik 
gemaakt. De heer D. Dekkers maakt nogmaals duidelijk dat het ZUF-bestuur in deze een bemiddelende 
en faciliterende rol heeft, uiteindelijke besluiten zullen door de verenigingen worden gemaakt. Het doel 
tijdens deze vergadering is te kijken voor welke variant het meeste draagvlak is. 
 
Hierna volgt een levendige discussie met een kleine schorsing. De strekking van de discussie is als 
volgt. Veranderingen in de duivensport kost altijd leden, in Rayon 1 zijn op dit vlak procentueel al de 
grootste klappen gevallen. Opgelegde regels door het NPO en de afdeling hebben hierin geen positieve 
bijdrage geleverd. Door het aanpassen van de samenspelgrenzen worden de leden van verenigingen 
over de samenspelen verdeeld, dit kan een verschuiving van leden naar andere verenigingen tot gevolg 
hebben. Hierdoor kunnen verenigingen in de problemen komen, dit moet uiteraard worden voorkomen. 
 
Uiteindelijk wordt door de verenigingen na stemming (22 voor en 3 tegen) het besluit genomen indien 
er sprake is van een herindeling, de Noord-Zuid variant verder wordt uitgewerkt. Indien voor een 
natuurlijke grens (lijn) wordt gekozen zal het samenspelreglement van de afdeling moeten worden 
aangepast. De indeling is nu immers op basis van woonkernen. 
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Mochten de leden van 1909 besluiten hun vereniging op te heffen en hierdoor de CC Bergen op Zoom 
hierdoor onder het aantal van 85 leden komen.  Zal het ZUF-bestuur een extra vergadering uitschrijven 
met als doel een uiteindelijk besluit te nemen. Hiervoor worden dan ook de besturen van de 
samenspelen uitgenodigd. 
 
Evaluatie vliegseizoen 2015 
Bestuurlijk is het seizoen wederom goed verlopen. Onze duiven zijn eenmaal gelijktijdig met afdeling 8 
gelost. Bestuur B2000 heeft aangegeven dat dit niet meer zal gebeuren en zal officieel tijdens de B2000 
ledenvergadering worden medegedeeld. De lossing info tijdens de midweek vluchten is niet altijd 
correct, duiven maken soms wel heel grote snelheden. 
 
Voorstellen bestuur 
Bestuur heeft een overzicht gemaakt t.a.v. de kosten voor het poulen tijdens Vitesse, Vitesse jong, 
Midfond en Natour. Dit overzicht is overhandigd aan de leden en zal tijdens de algemene 
ledenvergadering in februari 2016 nogmaals worden besproken. Het bestuur werkt voorstellen uit. 
 
Voorstellen verenigingen 
PV de Vliegsport heeft het volgende voorstel ingediend. 
 

Hierbij dienen wij het volgende voorstel in voor de ledenvergadering ZUF van 29 Oktober aanstaande. 
 Het voorstel is als volgt;   Vanaf 2016 Rayon 1 verdelen in 2 samenspelen   West – Oost. 

 
Het voorstel is niet meer in stemming gebracht en besproken tijdens agendapunt “Schaduwspel 2015” 
 
Rondvraag 
Geen van de aanwezigen had een vraag voor de rondvraag. Wel is de opmerking gemaakt met het 
verzoek de ophaalroute te veranderen. Het ZUF-bestuur heeft hierin geen rol en stelt voor dat de 
verenigingen dit voorleggen tijdens de ledenvergadering van B2000. 
 
Sluiting 
De heer D. Dekkers bedankt de aanwezige voor hun inbreng en sluit de vergadering. Iedereen een 
goede terugreis en hopelijk tot ziens tijdens de bonnenverkoop(07/11/2015) of feestmiddag 
(29/11/2015). 
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