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

 
 
Halsteren, 6 november 2017 
 
Vergadering   : ZUF ledenvergadering(concept) 
Datum    : 2 november 2017 
Plaats    : PV de Reisduif te Bergen op Zoom 
Aanwezige verenigingen : 7 
Afwezige verenigingen  : PV de Nieuwe Wijk, PV Vlug en Eerlijk en PV de Vliegsport 
Aanwezige bestuursleden : D Dekkers, J. Smits, Adri Swagemakers en A Besters 
Afwezige bestuursleden : 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. Mevrouw D. Schoonen 
is niet aanwezig, zij is nog op vakantie.  
 
De heer D. Dekkers vraag aan de aanwezigen een minuut stilte om stil te staan bij onze zieken en 
overleden leden. Vandaag heeft PV de Reisduif de heer T. Bernaards begraven, de heer T. Bernaards 
is oud voorzitter van PV de Reisduif geweest. 
 
PV de Vliegsport heeft besloten om per 1 januari 2018 de vereniging op te heffen. Volgend jaar hebben 
we in ons rayon nog 9 verenigingen. 
 
Het liep niet storm met het aanmelden voor de feestcommissie, de heer J Vriens heeft zich als enige 
beschikbaar gesteld. Hij heeft tijdens de bonnenverkoop ook geassisteerd. 
 
De bonnenverkoop is goed verlopen, de heer D. Dekkers bedankt de schenkers voor hun bon of 
bijdrage. De uiteindelijke bonnenverkoop is zonder de voorzitter gedaan en zeer efficiënt verlopen. Nog 
een bon moet worden betaald. 
 
De heer A. Besters heeft aangegeven om zich in 2019 niet meer herkiesbaar te stellen. Reden hiervoor 
zijn de werkzaamheden en ploegenrooster bij zijn werkgever. Het bestuur hoopt dat er volgend jaar een 
opvolger komt zodat gedurende 2018 de overdracht kan worden gedaan. 
 
De heer D. Dekkers heeft de prijzen voor onze kampioenen gekocht, het wordt steeds moeilijker om 
mooie prijzen te kopen. Willen we mooie prijzen beschikbaar stellen zullen we mogelijk de contributie 
moeten verhogen of sponsoren aantrekken. 
  
Appel der verenigingen 
Drie verenigingen zijn niet aanwezig. (1975 met afmelding,1924 en 1984 zonder afmelding) 
 
Verslag Algemene Ledenvergadering van 16 februari 2017 
Bij het agendapunt verslag algemene ledenvergadering staat een regel welke moet worden verwijderd. 
Het verslag wordt goedgekeurd en mag na aanpassing gepubliceerd worden. Met dank aan de 
secretaris.  
 
In en uitgaande post 
Buiten de voorstellen, geen in en uitgaande post. 
 
Evaluatie vliegseizoen 2017 
Op bestuurlijk vlak is het seizoen wederom goed verlopen. Het weer speelde menig vlucht een 
belangrijke rol en heeft voor enkele zeer zware vluchten gezorgd. Inmiddels zijn de kampioenen bekend, 
de heer D. Dekkers feliciteert de kampioen met hun behaalde resultaten. 
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Voorstellen bestuur 
Het bestuur heeft geen voorstellen. 
 
Voorstellen verenigingen 
 
Voorstel 1928 (1) 
PV de Vredesduif stelt voor om het verspreidingstijdstip van de elektronische uitslag te optimaliseren of 
om de uitslag in zijn geheel, inclusief bedragen, opmerkingen en (tussen)standen kampioenschappen 
zo spoedig mogelijk op de website van de ZUF te plaatsen. 
 
Eerder is de afspraak gemaakt om de uitslagen uiterlijk 12:00 op de website te publiceren en te 
verzenden naar de verenigingen. Door het niet tijdig insturen van de UDP’s is afgelopen jaar de uitslag 
enkele keren na 12:00 verzonden en gepubliceerd. Het tijdig verschijnen van de uitslag is dus afhankelijk 
van de snelheid van aanlevering van de UDP’s. De afsprak blijft staan en verenigingen/leden dienen 
hier rekening mee te houden. Leden gaan akkoord. 
 
Voorstel 1928 (2) 
Het realiseren van  gezamenlijke concoursen met rayon 2 op de Marathonvluchten. Leden en bestuur 
PV de Vredesduif vinden het aantal duiven in concours op de marathonvluchten te laag waarmee de 
sportieve waarde en de beleving sterk gedaald is. Deze situatie lijkt zich ook voor te doen in rayon 2 
zodat de animo vanuit de leden  daar mogelijk versterkend kan werken voor invoering van gezamenlijke 
concoursen. Leden en bestuur PV de Vredesduif  zijn wel een voorstander van het (voorlopig) 
handhaven van een kampioenschap Marathon Rayon 1. 
 
De heer D. Dekkers legt de gezamenlijke uitslaglijst Rayon 1 en 2 voor de marathon en dagfond 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) Heeft dit eerder 
dit jaar geprobeerd, wordt vervolgd. Leden gaan akkoord. 
 
Rondvraag 
1948 
De bonnenverkoop wordt niet echt goed bezocht. Misschien een idee om de bonnenverkoop tijdens de 
feestmiddag te houden? 
 
Is een goed voorstel, gaan volgend jaar de bonnenverkoop tijdens de feestmiddag doen. 
 
De feestdag wordt op zondagmiddag gehouden, kan dit bijvoorbeeld op zaterdagmiddag? Mogelijk dat 
we zodoende meer aanwezigen hebben? 
 
Dit punt komt op de voorjaarsvergadering terug, aan de verenigingen de vraag om dit voor te leggen 
aan hun leden. 
 
Sluiting 
Tot slot bedankt de heer D. Dekkers de aanwezige voor hun inbreng en sluit de vergadering. Mochten 
er nog zaken zijn naar deze vergadering, laat dit dan weten aan een van de bestuursleden. Hopelijk tot 
onze feestmiddag 26 november a.s. 
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