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

 
 

Halsteren, 30 september 2016 
 
Vergadering   : ZUF ledenvergadering 
Datum    : 18 februari 2016 
Plaats    : PV de Reisduif te Bergen op Zoom 
Aanwezige verenigingen : 10 
Afwezige verenigingen  :  
Aanwezige bestuursleden : D Dekkers, A Swagemakers, H de Jong, D. Schoonen en A Besters 
Afwezige bestuursleden : T. de Waal 
Verzendlijst   : alle 10 verenigingen aangesloten bij de ZUF 
Samensteller   : A. Besters 
 
 
Opening/ mededelingen 
De heer D. Dekkers heet een ieder hartelijk welkom op de voorjaarsvergadering en vraagt een minuut 
stilte voor onze zieke en overleden leden. Speciaal wordt stilgestaan bij het overlijden van de heer P. 
Verresen. 
 
Appel der verenigingen 
Twee verenigingen zijn niet aanwezig. (1924 en 1984) 
 
Verslag Algemene Ledenvergadering van 29 oktober 2015 
Het verslag wordt goedgekeurd en mag gepubliceerd worden. Met dank aan de secretaris. 
 
Verslag extra ingelaste vergadering van 17 december 2015 
Het verslag wordt goedgekeurd en mag gepubliceerd worden. Met dank aan de secretaris. 
 
In en uitgaande post 
Geen in en uitgaande post. 
 
Vaststellen financieel beleid 
Financieel jaarverslag 2015 
We zijn dit jaar met een positief exploitatie verschil (+ €  282,61), dit wordt voornamelijk veroorzaakt 
door de aanpassingen die het bestuur vorig jaar heeft voorgesteld. De vermelde datum bij “saldo 
bank/kas” is niet correct, dit moet uiteraard 31-12-2014 zijn. De vermelde kostenpost “Toppigeons” is 
voor de gemaakte kosten voor het plaatsen van de bonnenverkoop op internet. (doen dit al een paar 
jaar, gezien de belangstelling tijdens de definitieve bonnenverkoop, onmisbaar) We hebben het bedrag 
voor publicatie op teletekst nog niet terug gehad, de penningmeester gaat hier achteraan. (terugbetaling 
is wel via email bevestigd) 
 
Begroting 2016 
De bijdrage van B2000 is verlaagd van € 600,= naar € 300,= omdat de punten voor de Midfond 
kampioenschappen B2000 vanaf 2016 uit de samenspelen komen. 
 
Verslag kascontrole commissie 
De administratie zag er keurig uit, de kascontrole commissie (M. Huijsmans en J. Smits) had verder 
geen op of aanmerkingen.  
 
De vergadering keurt het financiële verslag 2015 en begroting 2016 goed en penningmeester bedankt 
voor het goede werk. 
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Bestuursverkiezing en benoeming Kas Controle Commissie 
Op dit moment bestaat het bestuur uit 5 bestuursleden, de heer H. de Jong heeft aangegeven zich niet 
herkiesbaar te stellen. De heer Besters heeft zich herkiesbaar gesteld voor een periode van drie jaar, 
de heer D. Dekkers bekijkt het per jaar. De aanwezige leden vinden het niet nodig dat er gestemd moet 
worden, de heren D. Dekkers en A. Besters worden hierbij herkozen. 
 
Mevrouw R. Bosters en de heer H. de Jong blijven het bestuur ondersteunen met de organisatie van de 
kampioenenhuldiging.  
 
J. Smits is bereid toe te treden tot het bestuur, toetreding is afhankelijk van de situatie in eigen 
vereniging. (definitief besluit uiterlijk eind maart)Verenigingen vragen nogmaals aan hun leden wie 
interesse heeft om toe te treden tot het bestuur. 
 
Door het overlijden van de heer P. Verresen en aftreden van de heer M. Huijsmans zijn er twee 
vacatures. De heer M. Vriens en de heer J. Hendrikx (reserve) treden toe tot de kascontrole commissie. 
Mocht de heer J. Smits besluiten toe te treden tot het ZUF-bestuur, zal hij niet langer lid zijn van de 
kascontrole commissie zijn. 
 
Evaluatie feestmiddag 2015 
Het houden van een feestmiddag wordt door de leden als prettig ervaren. Dit was te zien aan een goed 
gevulde zaal. De leden gaan akkoord dat in 2016 wederom een feestmiddag zal worden georganiseerd. 
 
Voorstellen bestuur 
 
Aanpassing huishoudelijk reglement 
Op regelmatige basis controleert het ZUF-bestuur of de reglementen nog in lijn zijn. Het bestuur stelt 
voor de volgende aanpassingen te doen: 
 
Art 3 lid 2 
De UNION organiseert jaarlijks, op de laatste zaterdag in november een kampioenendag  voor leden in 
haar werkgebied. 
 
Art 9 
De Basisverenigingen zijn gehouden, per lid (met NPO lidnummer) van hun vereniging , tot het betalen 
van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte door de Algemene Vergadering UNION zal worden 
vastgesteld. Deze bijdrage dient jaarlijks voor één mei april te zijn voldaan aan de penningmeester 
UNION. Bij eventueel tussentijds toetreden per direct. 
 

De leden gaan akkoord met de reglementswijzigingen, het nieuwe reglement wordt door de heer R. de 
Jong namens de verengingen ondertekend. 

 
Poulen 
Tijdens de najaarsvergadering is aangegeven dat de gemaakte kosten (concourspenningmeester en 
incassokosten) voor de Vitesse Midfond (oud) en Natour concoursen een verliespost van € 230,= tot 
gevolg heeft. Ook de gepoulde-bedragen gemiddeld per vlucht blijven ver achter t.o.v. de andere 
categorieën, zie onderstaande overzicht. 
  
Vitesse (oud)    13,86 
Midfond (oud)    18,83 
Dagfond  217,25 
Overnacht  142,12 
Vitesse Jong    18,43 
Fond jong    93,02 
Natour      2,90 
 
Het bestuur legt de volgende mogelijkheden ter stemming voor: 
 

1. Geen poule mogelijkheid meer op Vitesse, Vitesse jong, Midfond en Natour-vluchten 
2. Vergoeding concourspenningmeester niet meer per duif maar ingezette bedrag poule 21 

 

De leden gaan akkoord met beide bovenstaande voorstellen. 
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Midfond kampioenschapen 
De Midfond kampioenschappen van B2000 worden dit jaar berekend aan de hand van de samenspel 
uitslagen. Voor de ZUF heeft dit tot gevolg dat we € 300,= minder vergoed krijgen vanuit B2000. Het 
bestuur legt de volgende mogelijkheden ter stemming voor: 
 

1. Midfond kampioenschappen ZUF uit Rayon 
2. Midfond kampioenschappen ZUF uit samenspelen 

 

De leden gaan akkoord met het voorstel dat de Midfond kampioenschappen uit de uitslagen van de 
samenspelen komen. 

 
Dagfond-vlucht Ruffec 
De vliegprogramma commissie heeft op 6 augustus nog een extra Dagfond-vlucht op het 
vliegprogramma gezet. Aan de verenigingen de vraag of deze vlucht meetelt voor de ZUF – 
kampioenschappen. (Dagfond) De vlucht staat nu als attractie vlucht voor FZN. Dit zou dan de 6e 
Dagfond-vlucht zijn! Het bestuur legt de volgende mogelijkheden ter stemming voor: 
 

1. Vlucht telt niet mee 
2. Vlucht telt mee indien één van de vijf Dagfondvluchten niet doorgaat 

 

De leden gaan akkoord met het voorstel dat de vlucht uit Ruffec mee telt indien één van de vijf 
Dagfondvluchten niet doorgaat 

 
Data vergaderingen en evenementen ZUF 
Het ZUF-bestuur legt de volgende data voor aan de leden: 
 
08-10-2016 Bonnenverkoop (PV de Reisduif, Bergen op Zoom) 
27-10-2016 Algemene leden vergadering (PV de Reisduif, Bergen op Zoom) 
27-11-2016 Feestmiddag (‘t Patronaat) 
 

De leden gaan hiermee akkoord 

 
Voorstellen verenigingen 
 
Voorstel 1928 
Helaas komen wij opnieuw met een voorstel dat al enkele malen aan de orde is geweest .Het betreft 
het verplicht melden op de eendaagse fond, de meerdaagse fond en de fond-vluchten met jonge 
duiven. Waarom toch weer opnieuw? 
 
Op Gien jonge duiven is PV de Vredesduif ca. 25 minuten te vroeg gestopt met klokken en dat 
scheelde onze liefhebbers toch behoorlijk wat prijzen. Natuurlijk hebben we zelf de beslissing tot 
‘afslaan’ genomen, maar dat moment is nu veel moeilijker te bepalen dan in het verleden. Toen er 
gemeld werd in de ZUF zat je zelden abuis, omdat verenigingen ook moesten melden wanneer de 
prijzen waren verdiend, waarmee je een veel reëler beeld kreeg van het verloop. 
 
Brabant 2000 stelt het niet verplicht, maar heeft aangegeven dat een rayon daar zelf voor kan kiezen. 
Als de meerderheid van de basisverenigingen in het rayon het voorstel ondersteunt dient de rest zich 
te confirmeren aan het genomen besluit. Zoals altijd met democratisch genomen besluiten. 
 
Bovendien komt het de wedstrijdbeleving van liefhebbers ten goede. Bij snelle vluchten met jonge 
duiven  is het soms lastig om een volledig kloppende meldingslijst te krijgen, maar de vroege duiven 
worden er mee bekend en of het verloop reden geeft om de klokken te lichten wordt dan ook snel 
duidelijk. 
 
Gezien bovenstaande verzoekt bestuur PV de Vredesduif dit voorstel opnieuw te agenderen. 
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Na een stemming wordt het volgende aangenomen (16 voor en 3 tegen) : 
Het melden van de duiven zal conform de richtlijnen van Brabant 2000 plaatsvinden. Aan de 
verenigingen wordt medewerking gevraagd tijdens de Dagfond en Overnacht de duiven te melden en 
indien de prijzen in vereniging af zijn dit ook te melden bij D. Dekkers. 

 
 
Rondvraag 
Geen van de aanwezigen had een vraag voor de rondvraag. Wel is de opmerking gemaakt of de 
vergadering niet in de zomer kan worden gehouden.(ruimte was door een storing met CV zeer koud) 
 
Sluiting 
De heer D. Dekkers bedankt de aanwezige voor hun inbreng en sluit de vergadering. Iedereen een 
goede terugreis en een goed vliegseizoen. 
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