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

 
 

Halsteren, 1 februari 2017 
 
Vergadering   : ZUF ledenvergadering 
Datum    : 27 oktober 2016 
Plaats    : PV de Reisduif te Bergen op Zoom 
Aanwezige verenigingen : 9 
Afwezige verenigingen  : PV de Nieuwe Wijk 
Aanwezige bestuursleden : D Dekkers, A Swagemakers, J. Smits en A Besters 
Afwezige bestuursleden : T. de Waal en Debby Schoonen 
Verzendlijst   : alle 10 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. De bonnenverkoop is een succes geweest, alle schenkers 
hartelijk dank voor hun schenking. Met het opgehaalde bedrag hopen we een leuke middag te 
organiseren 27 november a.s. 
 
Appel der verenigingen 
Een verenigingen zijn niet aanwezig. (1924) 
 
Verslag Algemene Ledenvergadering van 18 februari 2016 
Het verslag wordt goedgekeurd en mag gepubliceerd worden. Met dank aan de secretaris. 
 
In en uitgaande post 
Buiten de voorstellen, geen in en uitgaande post. 
 
Samestelling bestuur 
De J. Smits is tijdens de voorjaarsvergadering gevraagd om zitting te nemen in het bestuur. Op dat 
moment wist hij het nog niet zeker en wilde eerst de ontwikkelingen in eigen vereniging afwachten. Aan 
de leden wordt gevraagd of zij akkoord zijn dat de heer |J. Smits wordt toegevoegd aan het bestuur. De 
aanwezigen gaan hiermee akkoord. 
 
Evaluatie vliegseizoen 2016 
We hebben mooie en minder mooie vluchten gehad. Menig duivenliefhebber is veel duiven kwijtgeraakt, 
een echte oorzaak is hiervoor nog niet gevonden. Vanuit ons rayon is er een initiatief geweest van twee 
liefhebbers (Koen de Rooij en Rene Mous) om de verloren duiven terug te halen. Hopelijk worden de 
verliezen van duiven ons volgend jaar bespaard. Niet iedereen is tevreden met het vliegprogramma 
voor 2017, het staat iedere vereniging vrij om voorstellen in te dienen.  
 
 
Voorstellen bestuur 
 
Uitslaglijsten 
 
Het aantal af te drukken lijsten wordt ieder jaar minder, op dit moment is het afdrukken van uitslaglijsten 
Dagfond en Overnacht niet meer rendabel. Het bestuur stelt dan ook voor om te stoppen met het 
afdrukken van de uitslaglijsten. Verenigingen krijgen wekelijks voor € 10,= per jaar de uitslaglijst via 
email doorgestuurd. Verenigingen staat het vrij om de uitslaglijst voor leden zonder internet af te 
drukken. 
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De leden gaan akkoord met het voorstel, de tekst in het infoboek 2017 wordt als volgt aangepast. 

 
De uitslag 

De uitslag is niet verplicht. Verplicht wordt de uitslag (alleen op Dagfond, Meerdaagse fond en Fond-
Jonge duiven vluchten) wel indien men poult, ook wanneer men slechts een van de gezette duiven 
poult.  De kosten bedragen 1,25 euro per uitslag, de bezorgingkosten van de lijst binnen de vereniging 
zijn voor rekening van eigen vereniging. De liefhebbers dienen op nivo 4 aan te geven of een uitslaglijst 
gewenst is. Tegen betaling van € 10,= per jaar ontvangt een vereniging wekelijks de uitslaglijsten via 
email. 
 
Lossing op een kortere afstand 
Voor alle disciplines is in het infoboek een afspraak opgenomen indien een vlucht naar een kortere 
afstand gaat. Het bestuur stelt voor om de volgende tekst hieraan toe te voegen. 
 

- het betreft een wedvlucht voor Natour, de afstand van de gewijzigde losplaats is gelijk aan de 
kortste afstand op het wedvlucht programma; 

 

De leden gaan niet akkoord met het voorstel, bestuur werkt een nieuwe tekst uit en legt deze in de 
voorjaarsvergadering van 2017 aan de leden voor. 

 
Voorstellen verenigingen 
 
Voorstellen 1913 
 
Voorstel 1 
Steeds Sneller uit Dinteloord stel voor om de kampioenschappen jonge duiven Midfond ook uit de CC 
uitslagen te halen, en niet uit de rayon uitslagen zoals dit jaar 2016.Voor de oude duiven werden de 
kampioenschappen voor Vitesse en Midfond al uit de CC uitslagen gehaald afgelopen seizoen .Graag 
zouden we dit ook voor de jonge duiven gelijk willen stellen. 
 

Na een discussie komen de leden er niet uit en willen het voorstel voorleggen aan hun leden. Voorstel 
wordt in voorjaarsvergadering van 2017 nogmaals voorgelegd. 

 
Voorstel 2 
Steeds Sneller uit Dinteloord stel voor om de vluchtuitslagen van Vitesse en Midfond  bij Compuclub te 
beperken tot de  CC uitslagen waar de kampioenschappen uit worden gehaald. M.a.w. we zien bij de 
wekelijkse uitslagen van Vitesse , naast de CC uitslagen  ook een rayon uitslag ,en bij de Midfond naast  
een CC en rayon  ook nog een afdeling uitslag. Steeds sneller vind dat de aandacht besteed moet 
worden naar het spel en de kampioenschappen waarvoor afspraken zijn gemaakt .Het spoor der 
kampioenen besteed  elke week aandacht naar de rayon uitslagen van  Vitesse en Midfond terwijl we 
dit helemaal niet spelen . Onterecht  naar de leden die in CC verband prima presteren .Er wordt in CC 
verband gespeeld en hier moet de aandacht aan worden besteed .Rayon en afdeling uitslagen zijn 
alleen maar interessant bij Dagfond en overnacht 
 

De leden gaan niet akkoord met het voorstel. Uitslagen ZUF blijven op website van Compuclub staan. 

 
1983 de Luchtklievers 
 
Voorstel: Verzoek verenigingen binnen Rayon 1 om de mening van hun liefhebbers te Inventariseren 
aangaande groepslossingen en laat ze dit terugkoppelen naar de ZUF. 
 

De leden gaan niet akkoord met het voorstel. Iedere vereniging wordt verzocht afzonderlijk een brief 
naar Brabant 2000 te sturen, hierdoor kan Brabant 2000 er niet onderuit om het voorstel niet te 
behandelen. 
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Rondvraag 
Marc Vriens stelt voor om ook de uitslagen van ZUF 1:3 af te laten gaan, mogelijk dat hierdoor meer 
liefhebbers toch een prijsje kunnen halen. 
 

Aan de verenigingen wordt gevraagd dit te bespreken met hun leden, waarna het tijdens de 
voorjaarsvergadering in stemming wordt gebracht. 

 
John Hendrikx er gaan geruchten dat de vereniging nummers van de manden worden verwijderd. Dit 
heeft niet de voorkeur, omdat niet alle verenigingen goed omgaan met hun manden. 
 

Dit is een gerucht, voorlopig blijven de vereniging nummers op de manden. Zou voor de medewerkers 
in de loods een hoop minder werk met zich meebrengen. (overladen manden) 

 
Ronald Geerdink Het vliegprogramma van het NPO en afdeling verschillen. 
 

Vliegprogramma van NPO is nog niet aangenomen. Wordt behandeld tijdens NPO vergadering 12 
december a.s. 

 
 
Sluiting 
De heer D. Dekkers bedankt de aanwezige voor hun inbreng en sluit de vergadering. Iedereen een 
goede terugreis en hopelijk tot 27 november a.s. tijdens de feestmiddag. 
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