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Tijdens de ALV op donderdag 2 november 2017 zal Dagmar Braamhaar haar bestuursfunctie
neerleggen. Lenny van Erp, Marco Bink en student-lid Mendy van Toor zullen per donderdag
2 november 2017 zitting in het bestuur nemen.
Ereleden van de NZV:
• prof.dr.ir. E.W. Brascamp (sinds 2000).
Lid van Verdienste van de NZV:
• Prof.dr.ir. M.W.A. Verstegen (sinds 2013).
• Ir. R. van der Berg (sinds 2015)
De kascontrole-commissie bestaat uit:
• Ad Merks en Frank van Eerdenburg
Studievereniging “De Veetelers” werd vertegenwoordigd door Dagmar Braamhaar. Secretariële
ondersteuning werd verzorgd door Saskia de Boer van Universiteitsfonds Wageningen, namens
KLV Wageningen Alumni Network.

Ledenaantal
Per 1 oktober 2017 heeft NZV 547 leden, waaronder 72 student leden en recent
afgestudeerden. Het ledenaantal is met 5 leden (0.9%) afgenomen ten opzichte van 1 oktober
2016. Het oudste lid is 87 jaar, het jongste 19 jaar. Het aantal vrouwelijke leden bedraagt 35%,
dit is een toename van ruim 200% ten opzichte van 10 jaar geleden (16% vrouwelijke leden).
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Communicatie met leden
De digitale nieuwsbrief is onder redactie van Saskia de Boer regelmatig verzonden.
Op social media is NZV actief:

-

LinkedIn:
www.linkedin.com/groups/Nederlands-Zootechnische-V ereniging-2827 554;
eveneens 313 leden in oktober 2017 (57% van ledenbestand)
Twitter: https://twitter.com/NZVnl; 233 volgers in oktober 2017 (+13%)
Facebook: http://www.facebook.com/NederlandseZootec hnischeVereniging; 290 volgers

De website van de NZV is ge-up-datet. Een aantal technische aspecten zijn verbeterd,
waardoor deze onder andere beter te openen is op een mobiel of tablet.

Sponsorbeleid
In 2016 zijn alle PLUS en BASIS sponsoren benaderd voor het verlengen van hun
overeenkomst. De huidige PLUS sponsoren zijn ABN Amro, GD, Wageningen Livestock
Research en Nutreco. De huidige BASIS sponsoren zijn Agrifirm Innovation Center, Aviagen,
De Heus Voeders, Lely en VanDrie group. Met de diverse sponsoren zijn contracten overeen
gekomen waarin de wederzijdse afspraken zijn vastgelegd.

NZV Ledendag donderdag 2 november 2017
De NZV ledendag vindt dit jaar plaats in het Heerenstraat Theater in Wageningen. Spreker is
Marijn Poels die een inleiding houdt met als titel “An unexpected journey, the uncertainty has
settled”. Marijn zal een deel van zijn documentaire laten zien, waarop de impact van het
klimaatbeleid op de agrarische sector duidelijk wordt. Vervolgens zal hij de twee dogma’s
tegen het licht houden en zal er ruimte zijn voor discussie.

Innovation award
In 2016 is de NZV Innovation Award in het leven geroepen. De eerste uitreiking van deze
award was gepland op de NZV ledendag 2016. Helaas bleef het aantal aanmeldingen voor
deze award achter bij de verwachtingen en werd de kwaliteit van de ingediende innovaties
door de jury als onvoldoende beoordeeld. Daarom is in 2016 de Innovation Award niet
uitgereikt. Tijdens de ledendag in 2016 werden suggesties gedaan om deze award breder te
maken, niet alleen voor studenten en pas afgestudeerden, maar ook voor langer
afgestudeerden. Met deze ideeën is het bestuur van NZV aan de slag gegaan. Verdere ideeën
werden opgedaan tijdens een brainstorm meeting met 4 NZV leden (Jos Raaijmakers, Sijne
van der Beek, Charissa Hardenberg, Thijme Heijink (student Dierwetenschappen)). Daarnaast
is contact opgenomen met Jan Meijling (Innovation Manager en directeur van de Start Hub
van Wageningen University) om na te denken hoe deze award goed in de markt te zetten. Dit
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heeft meer tijd gevergd dan verwacht en de planning is dat de opzet van deze award
gepresenteerd zal worden medio april 2018, tijdens het 100 jarig bestaan van de WUR.

Bestemming reserves
Binnen de NZV is een commissie opgericht om te bekijken op welke manier de NZV met de
bestemming van de reserves het beste een bijdrage kan leveren aan de veehouderij en
maatschappij. De commissie bestaande uit Arno van der Aa, Carolien Makkink, Estella
Leentfaar, Jolanda Jansen en Noud Janssen is het afgelopen jaar 2x bij elkaar geweest. Zij
hebben geadviseerd om de volgende zaken op te pakken: Het veeteeltmuseum in Beers, het
aanbieden van coaching bij de NZV Innovation Award, het organiseren van een Meet en Greet
1x per maand tijdens een lunchbijeenkomst van Studievereniging “De Veetelers” en het
organiseren van een NZV familiedag tijdens bijvoorbeeld de evenementen van 100 jaar WUR.

Een terugblik op de nzv-evenementen
NZV ledendag 2016
Donderdag 3 november 2016
De jaarlijkse NZV-ledendag, voorafgegaan door de algemene ledenvergadering (ALV), vond
plaats op donderdag 3 november 2016 in het Heerenstraattheater in Wageningen. In de ALV
werd afscheid genomen van bestuursleden Joost van den Borne, Yvonne van der Meer, Anet
van de Wouw en student-lid Eline de Boer. Henry van den Brand, Estella Leentfaar (secretaris)
en Dagmar Braamhaar (student-lid) werden voorgesteld en verkozen als nieuwe
bestuursleden.
Na de ALV begon het dinerbuffet met aansluitend een presentatie door gastspreker prof. Paul
Iske, die een inleiding hield met als titel "De veehouderij: Een omgeving voor creëren,
experimenteren en leren”. Iske (1961) is hoogleraar Open Innovation & Business Venturing
aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht. Hij houdt zich hier
vooral bezig met diensteninnovatie en sociale innovatie, met als specialiteit ‘Combinatoric
Innovation’. Hij was tot medio 2015 verbonden als Chief Dialogues Officer bij ABN Amro, daar
legde hij verbindingen om daarmee mogelijkheden voor innovatieve en duurzame
waardecreatie te creëren. Paul Iske is oprichter van het Instituut voor Briljante Mislukkingen,
met als doel begrip te kweken voor de complexiteit van innovatie en ondernemen. De dag werd
afgesloten met een borrel.

Inspiration Dinner ‘Nederland pluimveeland, toonaangevend in de wereld’
Dinsdag 7 februari 2017
Het Nederlandse pluimveecluster is goed voor een omzet van 5,4 miljard euro. Het cluster is
hoog innovatief en biedt een belangrijke waarde aan de economie en werkgelegenheid in
Nederland. Deze cluster stond centraal tijdens de NZV-Inspiration Dinner op dinsdag 7 februari
2017, waar ruim 40 personen met elkaar en de sprekers in gesprek gingen. Toonaangevend
in de wereld blijven als pluimveesector kan alleen als deze sterke pluimveeproductie behouden
blijft in de thuismarkt Nederland. Van belang is daarom dat de pluimveehouderij kan blijven
produceren voor de West Europese markt. Om dit in de toekomst te kunnen blijven realiseren
is samenwerken in de keten van belang, de dialoog met de maatschappij essentieel, de
regelgeving op level playing field vereist, een stimulerend innovatie en vestigingsklimaat
belangrijk. Een drietal pluimveeorganisaties hebben een rapport uitgebracht, hoe zij denken
dat Nederland ook in de toekomst wereldleider blijft op het gebied van duurzame ei- en
vleesproducten in combinatie met duurzame pluimveetechnologie. Inleiders tijdens dit
Inspiration Dinner “on tour”: Ruwan Berculo, manager van VIV Worldwide, over VNU
Exhibitions Nederland Wereldleider in duurzame pluimveetechnologie; Hennie de Haan,
voorzitter van de Nederlandse vakbond pluimveehouderij, over de koers voor vitale
pluimveehouderij in 2025; Gert Jan Oplaat, voorzitter Nepluvi, over de visie over ondernemers
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in de vleeskuikensector op weg naar 2020. De gehele avond was voorgezeten door Ben
Dellaert, voorzitter van The International Egg Commission Limited (IEC).

Social evening met Studieverengiging “De Veetelers” & NZV
Donderdag 13 april 2017
Op donderdag 13 april heeft de Social Evening in samenwerking met studievereniging "De
Veetelers" voor de 15e keer plaatsgevonden, met als thema “Duurzame Ketenvorming”. Vele
NZV leden waren aanwezig en gelukkig waren er ook studenten die een avondje langer in
Wageningen wilden blijven voor deze interessante avond. De avond werd geopend door Gé
Backus, werkzaam bij Connecting Agri & Food, een organisatie met als doel het verbinden van
ketenpartijen in de agri- en foodsector. Hij vertelde dat voor het verduurzamen van de ketens
binnen de veehouderij het belangrijk is dat de prijsdruk, die opgelegd wordt door onder andere
supermarkten en multinationals, afneemt. Gé benadrukte dat de consument op zoek is naar
producten met een beleving maar ook vooral naar lekkere producten. De tweede spreker was
Annechien ten Have, van beroep varkenshouder, akkerbouwer en biogasboer en raadslid van
de Raad voor Dieraangelegenheden. Annechien benadrukte dat het belangrijk is waarde toe
te voegen aan je product. Verbeterd dierenwelzijn is hierin niet voldoende en ook Annechien
is van mening dat smaak hiervoor de gouden sleutel is. Annechien doet dit door zelf haar vlees
op de markt te zeten onder de naam Hamletz, vlees dat afkomstig is van varkens gevoerd met
lokaal geproduceerd lupine. De laatste spreker was Wilbert Hilkens, directeur van Voordekost,
een adviesbureau voor het optimaliseren van food en agriketens. Wilbert legt uit dat door
ontwikkelingen als urbanisatie, de wereld van de consument verder weg is gaan liggen dan
dat van de producenten op het platteland. In de wereld van de consument gaat eten een steeds
grotere rol spelen in fashion en identiteit. Ketens kunnen hierop inspelen door middel van
social media. Aan het einde van de avond kwam de discussie snel op gang. Kritische
bezoekers benadrukten onder andere dat het ‘naar eigen idee iets maken’ niet werkt en dat
vanuit de consument gedacht moet worden. Het informatieve deel van de avond werd
afgesloten met de boodschap dat verbinding binnen de keten meer op de voorgrond moet
treden. Met deze boodschap in ons achterhoofd, kon iedereen lekker gaan na borrelen.

Excursie MS Schippers
De jaarlijkse NZV-excursie was gepland naar MS Schippers op donderdag 15 juni 2017. Door
omstandigheden is deze excursie uitgesteld naar begin 2018. Door innovatie en daadkracht is
MS Schippers uitgegroeid tot een bekende speler in de markt. Tijdens de excursie zal
algemeen directeur Mark Schippers een introductie op het bedrijf geven waarna de
deelnemers worden bijgepraat over uitdagingen in de varkenshouderij en een introductie
krijgen op het HyCare concept. De excursie bevat vervolgens een bezoek aan de HyCare
proefstal en oormerkenfabriek Plastifran.
Namens het NZV-bestuur,
Estella Leentfaar, secretaris
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