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

 
 

Halsteren, 18 februari 2017 
 
Vergadering   : ZUF ledenvergadering(concept) 
Datum    : 16 februari 2017 
Plaats    : PV de Vredesduif te Lepelstraat 
Aanwezige verenigingen : 8 
Afwezige verenigingen  : PV de Nieuwe Wijk en PV de Grensduif 
Aanwezige bestuursleden : D Dekkers, J. Smits en A Besters 
Afwezige bestuursleden  : T. de Waal, Adri Swagemakers 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 voorjaarsvergadering. We hebben deze keer 
gekozen voor PV Vredesduif i.v.m. de parkeerproblemen op dit moment bij PV de Reisduif. Mevrouw 
D. Schoonen en de heer A. Swagemakers zijn verhinderd. Mevrouw D. Schoonen is op dit moment aan 
bed gebonden, hopelijk herstelt ze snel. De heer A. Swagemakers is bij het BOZA overleg in de loods 
van Brabant 2000, dit overleg gaat over het gezamenlijk vervoeren van de duiven voor de marathon 
vluchten van sector 1. De verwachting is dat er veel staat te gebeuren in de duivensport, een ieder kan 
dit volgen via de sociale media en publicaties van het NPO. 
  
Appel der verenigingen 
Twee verenigingen zijn niet aanwezig. (1924 met afmelding en 1948 zonder afmelding) 
 
Verslag Algemene Ledenvergadering van 27 oktober 2016 
Het verslag wordt goedgekeurd en mag gepubliceerd worden. Met dank aan de secretaris.  
 
De heer A. Besters stelt voor dat uiterlijk drie weken na een vergadering een concept versie beschikbaar 
wordt gesteld aan de verenigingen.  
 

De aanwezigen gaan akkoord met het voorstel. 

 
In en uitgaande post 
Buiten de voorstellen, geen in en uitgaande post. 
 
Vaststellen financieel beleid 
Financieel jaarverslag 2016 en toelichting 
We zijn dit jaar met een positief exploitatie verschil (+ €  152,91), dit wordt voornamelijk veroorzaakt 
door de aanpassingen die het bestuur vorig jaar heeft voorgesteld. 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) 
 
Verslag Kas Controle Commissie 
De heren J. Hendrikx en M. Vriens hebben de kascontrole dit jaar uitgevoerd. De administratie zag er 
netjes uit en voor alle opgegeven posten waren bonnetjes/rekeningen aanwezig. 
 
Begroting boekjaar 2017 
Op de begroting is de kostenpost “Venira” verdwenen, we hadden dit programma nodig voor het 
berekenen van de schaduw uitslagen. Aangezien we geen schaduw uitslagen meer maken, heeft het 
bestuur het abonnement opgezegd. De opgevoerde post “Drukwerk” zijn voor het kampioenenboek, 
deze kosten waren vorig jaar verwerkt in de post “Kampioenendag”. 
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Bestuursverkiezing en benoeming Kas Controle Commissie 
Op dit moment bestaat het bestuur uit 5 bestuursleden, bij de secretaris hebben zich geen kandidaten 
gemeld. De heer A. Swagemakers 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. Swagemakers worden hierbij herkozen. 
 
De heer J. Smits is toegetreden tot het bestuur en kan geen lid van de Kas Controle Commissie meer 
zijn, voor zijn positie zijn we op zoek naar een kandidaat. De heer J. Vriens is bereidt deel te nemen in 
de Kas Controle Commissie. De Kas Controle Commissie bestaat nu uit de heren J. Hendrikx, M. Vriens 
en J. Vriens (reserve) 
 
Evaluatie feestmiddag 2016 
De middag is goed verlopen, er waren 80-90 bezoekers. Het aantal bezoekers daalt ieder jaar, bestuur 
betreurt het dat de kampioenen hun gewonnen prijzen niet op komen halen.  
 
Vanuit de aanwezigen wordt de opmerking gemaakt dat de uitreiking erg langdradig was (pauzes tussen 
de uitreikingen te groot) en het broodje erg karig was, velen hebben nog een extra broodje gekocht om 
de honger te stillen. Het is nooit de bedoeling van het bestuur geweest om een “vullende” maaltijd aan 
te bieden. Het broodje was bedoeld als extra snack.  
 
Na een levendige discussie wordt besloten om een feestcommissie op te richten, besturen wordt 
gevraagd vanuit hun leden kandidaten voor  te dragen. (uiterlijk eind maart) Hierna zal de commissie 
worden samengesteld en krijgen zij de opdracht om voorstellen te maken voor de kampioenenhuldiging 
2017. De feestzaal is al vastgelegd, aanvang en duur kunnen nog worden aangepast. 
 
Voorstellen bestuur 
 
Uitslaglijsten 
 
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; 
 

*** Indien een kortere afstand waarbij Brabant 2000 bepaald dat de vlucht een officiële wedvlucht is, 
geldt dit ook voor de ZUF en telt de vlucht mee voor de kampioenschappen. (dit geldt voor alle 
disciplines) 
 

De aanwezigen gaan akkoord met het voorstel. Tekst in infoboek zal worden gewijzigd. 

 
Data vergaderingen en evenementen ZUF 
Het ZUF-bestuur legt de volgende data voor aan de leden: 
 
21-10-2017 Bonnenverkoop (PV de Vredesduif, Lepelstraat) 
02-11-2017 Algemene leden vergadering (PV de Reisduif, Bergen op Zoom) 
26-11-2017 Feestmiddag (‘t Patronaat) 
 
De heer A. Besters merkt op dat de vlucht vanuit Tarbes voor de Frans Goossens Trofee dit jaar niet 
beschikbaar is en stelt voor de eerdere vluchtnummering 2016 te hanteren. Dit houdt in dat  de vluchten 
vanuit St Vincent, Dax en Bergerac meetellen voor de berekening van deze trofee. 
 

De aanwezigen gaan akkoord met het voorstel. Tekst in infoboek zal worden gewijzigd en worden 
doorgegeven aan de Compuclub. 
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Voorstellen verenigingen 
 
Voorstel 1913 
 
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 in 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 stemming (12 voor en 7 tegen) wordt het voorstel aangenomen. 

 
Voorstel 1940 
 
Graag zouden de Welkomstvrienden het systeem veranderd zien van 1 : 4 naar 1 : 3. Dit omwille van 
heel veel liefhebbers die helaas weinig op de lijst kunnen komen, en daardoor misschien stoppen met 
hun mooie hobby. 
 
Het ZUF-bestuur heeft navraag gedaan bij Compuclub wat de mogelijkheden en kosten zijn voor de 
berekening 1:3 i.p.v. 1:4. Voor de berekening 1:4 worden de kosten betaald door Brabant 2000, hierin 
is de mogelijkheid van 1:3 niet meegenomen. Indien het voorstel wordt aangenomen, brengt de 
Compuclub 1,7 Eurocent per duif in rekening. Van het aantal ingekorfde duiven in 2016 uitgaande 
(86101), zou dit € 1463,72 kosten. 
 

De aanwezigen gaan niet akkoord met het voorstel. 

 
Rondvraag 
Buiten wat praktische vragen (niet ZUF gerelateerd) geen vragen voor de rondvraag. 
 
Sluiting 
De heer D. Dekkers legt de gezamenlijke uitslaglijst Rayon 1 en 2 voor de marathon voor. Vanuit ons 
Rayon en Rayon 2 komen voor zo’n uitslag positieve signalen. De heer D. Dekkers gaat hier verder 
mee aan de slag met het bestuur van Rayon 2 (bestaat uit een actief bestuurslid) 
 
Tot slot bedankt de heer D. Dekkers de aanwezige voor hun inbreng en sluit de vergadering. Iedereen 
een goed vliegseizoen. 
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