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Bestuur NZV

Symposium van de Veetelers “New Ways of
Farming”
On Thursday the 17th of
September 2020, study
association "De Veetelers"
organizes a Symposium with
the theme: "New Ways of
Farming". The regulations
stated by the Dutch government
regarding COVID-19 will be
followed during the event. The
Symposium will be open to a
maximum of 200 participants,
whereby the one and a half
meters apart can be maintained
at all times.

Facebook
LinkedIn
Twitter

During the Symposium, different
innovations and
visions about the future of the
agricultural sector will be
discussed. It promises to be a
day with many interesting
speakers and an exciting discussion. This event is a great way to get in touch with
the latest trends within our sector. There is also plenty of time to socialize with
students and meet your future collegues.
From 14.45 h onwards you are welcome at "De Reehorst" in Ede for coffee or
tea. The program will start at 15.15 h with an introduction, and a brief review of
the developments in the agricultural sector over the last couple of years, given by
Kees de Gooijer. Then, we will welcome three speakers: Niels Rutten
(Connecterra), Abe Huisman (Hendrix Genetics) and Geert van der Veer
(Herenboeren). They will talk about their unique concepts and innovations. After a
short break, we will continue with a discussion panel: Imke de Boer (Animal
Production Systems WUR), Guus Geurts (expert in the field of globalization,
environment and agriculture), Han Swinkels (senior consultant and expert in
livestock production) and Frank Brinkhaus (dairy goat farmer).
Our chairwoman of this day will be Anne Reijnders. Around 19.00
h the dinner buffet is opened! The chefs have prepared a delicious buffet with
something for everyone.
Altogether, the Symposium is expected to be an inspiring event that will lead to
new insights and exciting conversations.
The price for this symposium will be € 60,- and you can subscribe via the
following google form: https://forms.gle/LhX6LPi5kd6JZLxCA
We hope to see you on the 17th of September!

Ledendag donderdag 5 november: Kansen
voor korte ketens
Spreker: Samuel Levie.
Samuel Levie is worstenmaker
bij Brandt & Levie, oprichter van
Support Your Locals en het Slow
Food Youth Network. Hij is
afgestudeerd op Sustainable
Food Production aan de
Universiteit Amsterdam. Meer
weten over Levie? Klik hier.
De lustrumcommissie geeft
prikkelende stellingen als onderdeel van de discussie.
Datum: donderdag 5 november 2020
Programma:
15.30 Ontvangst
16.00 Algemene Ledenvergadering
17.00 Ontvangst NZV-dag
18.00 Diner
19.30 Spreker Samuel Levie
21.00 Borrel
Locatie: WICC, Lawickse Allee 9, 6701 AN Wageningen
Het WICC heeft aangegeven dat zij werken met een Corona draaiboek. Het
aanhouden van de 1,5 meter is voor het WICC bij ledenvergadering, buffet en
presentatie Samuel Levie ruimtelijk geen probleem.
Kosten:
Leden NZV: € 20,Niet-leden: € 40,Studenten: € 10,Aanmelden:
Aanmelden kan via het aanmeldformulier op onze website. Klik hier om naar het
formulier te gaan.

Inspiration Dinner op donderdag 3
december
Zoönoses zijn infectieziektes
die direct of indirect
overgedragen kunnen worden
van dier op mens. Hoe gaan we
in Nederland met zoönoses om
in de veehouderij en
gezondheidszorg?
NZV organiseert een
Inspiration Dinner over dit
wel zeer actuele onderwerp: zie
ook de advertentie van Wakker
Dier afgelopen weekend in
diverse landelijke dagbladen! “Broedplaats? Of broedplaats voor pandemie”.
Onderbouwd met een tekst die geen recht doet aan hoe wij in Nederland als
agrarische sector met dieren omgaan!
Geïnteresseerd? Geef je dan snel op via onze website www.nzvnet.nl.

Lustrum “De Veeteler draait door”
De nieuwe datum voor het
lustrum wordt 4 november
2021, dus reserveer deze ook
alvast in de agenda’s! De
Lustrumcommissie zal de
organisatie van het evenement
in het voorjaar van 2021 weer
oppakken. Zo zie je maar weer:
De Veeteler Draait Door, hoe
lastig de omstandigheden ook
zijn!
Blijf in goede gezondheid en tot
bij de ledendag en het lustrum!
Bestuur en de lustrumcommissie
2020
Lustrumcommissie op de foto: Gerrianne Jansen, Vivienne Huetink, Ellen van
Herk, Eline de Boer, Joost Sparla en Han van der Broek

Het Nieuwe Netwerk
Een groep (bestuurs)leden van
Wageningse
alumniverenigingen, waaronder
NZV, zijn een nieuw netwerk van
professionals gestart. Men wil
dwars door bestaande
organisaties heen jong en oud
verenigen op verduurzaming van
voedsel, landbouw en
landschap. Ze sluiten daarmee
aan op mondiale thema's als
klimaat, voedsel, biodiversiteit
en milieu voor meer informatie en een kalender van foodactiviteiten, kijk en luister
op:
www.nieuwenetwerk.nl
https://youtu.be/g-uSQnf4bRY
https://soundcloud.com/nieuwenetwerk/podcast-nieuwe-netwerk-8-noud-janssen

De Nederlandse Zoötechnische Vereniging is een vereniging voor iedereen die zich
bezighoudt met vraagstukken op het terrein van dier-mens-omgeving. De NZV
bestaat al meer dan 85 jaar. De NZV hecht niet alleen belang aan alle facetten van
de dierwetenschap, maar vindt ook het maatschappelijke aspect van de
dierhouderij belangrijk.
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