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2018 Life, Food, Earth: NZV programma
in het kader van 100 WUR
Het jaar 2018 staat weer voor de deur, het jaar van 100 jaar Wageningen
Universiteit. Middels de drie thema’s Life, Food en Earth wordt gedurende de
periode 9 maart tot en met 11 november op uiteenlopende manieren
aandacht besteed aan dit heuglijke feit op de Wageningen Campus. Als NZV
willen we dit jaar inhaken op dit 100 jarig bestaan. In het voorjaar
organiseren we een Inspiration Dinner die gelinkt is aan 100 jaar WUR. Op
zaterdag 23 juni is de wereldwijde alumni dag, we gaan op deze dag ons
thema de ‘Veeteler in de Wereld’ van ons lustrum weer oppakken. In het
weekend van 6 en 7 oktober wordt de Campus Safari georganiseerd, ook
Zodiac doet mee en hiermee een uitgelezen kans om een NZV-familiedag
te organiseren. Tot slot willen we onze ledendag op donderdag 1 november
op de Campus organiseren en een feestelijk tintje meegeven gekoppeld aan
het thema Earth. Save the dates voor 2018 zodat we kunnen laten zien dat
ook de Veetelers/dierwetenschappers met het oog op toekomst actief blijven!

Jaarlijkse Ledendag NZV: terugblik
Tijdens de ALV op donderdag 2
november jl. in het
Heerenstraattheater is afscheid
genomen van Dagmar Braamhaar
als bestuurslid van NZV. Het komend
jaar zal Mendy van Toor als opvolger
van Dagmar meedraaien in het
bestuur als vertegenwoordiger van
Studievereniging “De Veetelers”.
Marco Bink en Lenny van Erp zijn
eveneens in de ledenvergadering
benoemd als bestuurslid. Marco
draait al enige maanden mee als
kandidaat bestuurslid, hij werkt als quantitative geneticist bij Hendrix
Genetics. Lenny is het bestuur recent komen versterken, zij werkt als lector
Precision Livestock Farming bij de HAS Hogeschool. Noud Janssen zal
komende twee jaar aanblijven als voorzitter.
Na de ALV en het diner werd een deel van de film ‘The Uncertainty has
Settled’ gedraaid, met een inleiding en uitleg door gastspreker Marijn Poels
(1975), een Nederlands onafhankelijk film- en documentairemaker. Hij maakt
films over internationale vraagstukken op sociaal, politiek en economisch
gebied. In zijn film heeft hij klimaatverandering en de huidige energiepolitiek
ter discussie gesteld. Er volgde een interessante inhoudelijke discussie met
de zaal, gevuld met zo’n 50 NZV-ers.

Meet & Greet – maak kennis met de
studenten Dierwetenschappen
De NZV gaat samen met studievereniging “De Veetelers” viermaal per jaar
een Meet & Greet lunch organiseren. In tegenstelling tot het presenteren van
het bedrijf waarvoor men werkt, ligt juist de focus op persoonlijke ervaring
en visie van de spreker. Wil jij de studenten laten zien wat zij zoal na de
studie kunnen doen? Hoe jij de overgang van het studeren naar het
bedrijfsleven ervaren hebt? En wat belangrijk is om op te letten in een eerste
baan? Meld je dan aan bij saskia.deboer@wur.nl voor één van de Meet &
Greet lunches op het Zodiac in Wageningen. In het nieuwe jaar volgt meer
informatie!

Interview met Annie
de Veer
Wageningen Livestock
Reasearch (en de juridische
voorlopers) is al jaren een
van de plussponsoren van
NZV. Een goede reden voor
een interview met de
huidige directeur, Annie de
Veer, naar haar visie op de
veehouderijsector, het
onderzoek en het werkveld
van ‘de Veeteler’.

19 januari: NZV
excursie naar MS
Schippers
Introductie op het bedrijf
door algemeen directeur
Mark Schippers en bezoek
aan de Hycare proefstal en
oormerkenfabriek Plastifran.
Aanmelden kan nog, ga
naar de website voor meer
informatie en registratie.

Inspiration Dinner
gemist?
Op 7 december jl. vond het
NZV Inspiration Dinner
'Zonder veehouderij geen
circulaire economie?!'
plaats. Een verslag en de
presentaties staan
inmiddels op de website
van NZV.
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KLV conferentie & NZV
Vrijdag 1 december was de
KLV-conferentie 'Inspired by
Uncertainty'. Deze vond plaats
in Impulse en bood een divers
programma met zowel de
focus op inhoud als op
persoonlijke ontwikkeling. De
conferentie trok meer dan 100
geïnteresseerden en was een
groot succes. Als NZV hebben
we een workshop verzorgt
samen met Marijn Poels en zijn documentaire ‘The uncertainty has settled’.
Een verwondering van de programmamaker wat klimaatbeleid voor impact
kan hebben op het Platteland in Duitsland. Een enerverende discussie op het
eind van de workshop gaf aan dat Marijn erin slaagt om de dynamiek in de
klimaatdiscussie terug te brengen en niet als een vaststaand feit accepteren.
Met name de impact op de plattelandsgemeenschap wordt vaak onderschat.
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
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