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Halsteren, 25  januari 2016 
 
Vergadering   : ZUF ledenvergadering 
Datum    : 17 december 2015 
Plaats    : PV de Vredesduif te Lepelstraat 
Aanwezige verenigingen : 8 
Afwezige verenigingen  : 3 
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 en samenspelen 
Samensteller   : A. Besters 
 
 
Opening 
De heer D. Dekkers heet een ieder hartelijk welkom op de extra ingelaste vergadering. De aanleiding 
voor de vergadering is dat door het opheffen van 1909 de CC Bergen op Zoom waarschijnlijk onder de 
grens van 85 leden komt en niet meer als samenspel wordt erkend door Brabant 2000. De heer Dekkers 
benadrukt nogmaals dat de ZUF geen directe rol in een eventueel besluit voor een herindeling van de 
samenspelen heeft. De ZUF heeft alleen een faciliterende rol, uiteindelijke besluiten zullen door de 
verenigingen worden genomen, zij zijn immers de samenspelen. Tijdens de vergadering van 29 oktober 
jl. is door een ruime meerderheid (22 voor en 3 tegen) besloten indien het tot een herindeling komt, de 
Noord-Zuid variant verder wordt uitgewerkt. 
 
Appel der verenigingen 
1984 is afwezig met afmelding, 1924 en 1948 zijn afwezig zonder afmelding. Tevens zijn afgevaardigden 
van de drie samenspelen aanwezig. 
 
Samenvatting discussie 
De aanwezigen krijgen in eerste instantie de gelegenheid hun standpunten kenbaar te maken. 
 
De Kleine Westhoek 
Zij hebben een extra vergadering gehouden met hun aangesloten verenigingen. Hun voorkeur is om de 
samenstelling van de nieuwe samenspelen op basis van overgang per vereniging te laten verlopen. 
Men is van mening dat door het opsplitsen van verenigingen, de spelvreugde in het geding is. Mochten 
leden het hier niet mee eens zijn, moet het dan mogelijk zijn zich af te melden voor deelname. 
 
Mark & Vlietstreek 
Zij hebben ook hun verenigingen geraadpleegd, zij houden vast aan de eerder kenbaar gemaakte grens. 
(Beginnend bij de Tholenseweg overgaand naar de Nieuw Beijmoerseweg vervolgens Ringersweg - 
Randweg West- Randweg Noord- A4 en tot slot de A58 tot Roosendaal) 
 
1926 PV de Luchtgids 
De heer C. Elzakkers merkt op dat het belangrijk is indien we gaan stemmen, de uiteindelijke uitkomst 
door alle verenigingen zal worden gerespecteerd. De aanwezigen gaan hiermee akkoord. Het standpunt 
van de leden van 1926 is als volgt: 

- Indien in de toekomst een van de beide samenspelen onder het vereiste aantal leden komt, 
direct het besluit wordt genomen naar een samenspel te gaan. 

- Naam aanduiding van de nieuwe samenspelen is niet belangrijk, kan blijven zoals nu. 
- Voorkeur voor overgang is per vereniging met de volgende twee opties: 

o 1926 in geheel over naar Mark & Vlietstreek en 1907 in geheel over naar Kleine 
Westhoek. 

o Indien vorige optie niet wordt toegepast, 1926 in geheel over naar Kleine Westhoek. 
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1907 PV de Reisduif 
Zij zien een overgang als complete vereniging naar een van de samenspelen niet  zitten en verwachten 
dat dit op termijn grote gevolgen gaat hebben voor het voortbestaan van hun vereniging. Binnen hun 
vereniging wonen 11 leden in het door Mark & Vlietstreek voorgestelde werkgebied. Zij stellen voor twee 
gelijke samenspelen en het hok coördinaat als criteria voor plaatsing in samenspel. 
 
Hierna ontstaat een levendige discussie, na een schorsing wordt overgegaan tot stemming.  De heer A. 
Besters licht nogmaals de stemmingsprocedure toe. 
 
Als eerste wordt het voorstel van Kleine Westhoek in stemming gebracht. Aan de aanwezigen wordt 
gevraagd of zij voor of tegen een overgang per vereniging zijn. Na stemming zijn 9 voor en 12 tegen. 
Het voorstel van Kleine Westhoek wordt niet aangenomen. 
 

Vereniging Voor Tegen 

1907  3 

1909 2  

1913  2 

1926 2  

1928  4 

1940 1  

1975  3 

1983 4  

Totaal 9 12 

 
Nu duidelijk is dat leden niet per vereniging overgaan, wordt het voorstel van 1975 (grens (Beginnend 
bij de Tholenseweg overgaand naar de Nieuw Beijmoerseweg vervolgens Ringersweg - Randweg West- 
Randweg Noord- A4 en tot slot de A58 tot Roosendaal) in stemming gebracht. Na stemming zijn er 5 
onthoudingen, 14 voor en 2 tegen. Het voorstel van 1975 wordt aangenomen. 
 

Vereniging Voor Tegen Onthouding 

1907 3   

1909  2  

1913 2   

1926 2   

1928 4   

1940   1 

1975 3   

1983   4 

Totaal 14 2 5 

 
Besluiten 

- Voor de bepaling tot welk samenspel een huidig en toekomstig NPO lid Rayon 1 behoort worden 
de volgende criteria gebruikt: 

1. Hok coördinaat NPO lid; 
2. De samenspelgrens (Beginnend bij de Tholenseweg overgaand naar de Nieuw 

Beijmoerseweg vervolgens Ringersweg - Randweg West- Randweg Noord- A4 en tot 
slot de A58 tot Roosendaal) van beide samenspelen. (Noordelijk = CC Mark & 
Vlietstreek en Zuidelijk = CC de Kleine Westhoek) 

- Tevens is afgesproken dat de benamingen van de samenspelen hetzelfde blijven. 
- Bestuur ZUF schrijft een brief naar B2000 waarin de nieuwe voorgestelde samenspel indeling 

wordt voorgelegd. Voor verzending zal deze brief aan de verenigingen worden voorgelegd ter 
goedkeuring. (ook naar verenigingen die niet aanwezig zijn) 

- Op korte termijn komen de besturen van de samenspelen, 1907 en 1926 bij elkaar om vervolg 
afspraken te maken. 

- 1907 en 1926 geven aan de samenspelen de contactpersonen vanuit hun vereniging door. 
- Indien in de toekomst een van de beide samenspelen onder het vereiste aantal leden komt, 

direct het besluit wordt genomen naar een samenspel te gaan. 
 
Sluiting 
De heer D. Dekkers bedankt de aanwezige voor hun inbreng en sluit de vergadering en wenst een ieder 
prettige feestdagen toe. 
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