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13 sept. Masterclass: Leer debatteren

12 oktober Excursie

Donderdag 13 september start de eerste in een nieuwe reeks
Masterclasses rondom het Maatschappelijke Debat waarin de
veehouderij op dit moment volop in de belangstelling staat. Doel van
masterclasses is het geven van inzicht en het opdoen van vaardigheden. NZVleden krijgen hiermee de instrumenten om zich (nog beter) te positioneren in
het debat rondom de dierlijke productie.
In samenwerking met Gerianne Janssen van de AgriFood Academy
organiseert de NZV deze 2e cyclus Masterclasses, die eerder in 2013/14 een
groot succes bleken te zijn.
Op 13 september staat “Debatteren kun je leren” op het programma.
In deze masterclass behandelt Gijs Weenink – directeurDebatAcademie– de
technieken die je overtuigingskracht vergroten. In de training wordt de theorie
geoefend in debatten. Nadere toelichting over aanmelden volgt binnenkort in
een separate uitnodiging.

Vrijdag 12 oktober gaat
de NZV weer op excursie.
Gaat u mee? We gaan
naar Denkavit.
Meer info volgt begin
september.

Jaarlijkse Ledendag NZV: 1 november
De eerste donderdag van november vindt altijd de ledendag plaats van
NZV. Dit jaar valt dat op 1 november. In het kader van 100 jaar Wageningen
Universiteit gaan we deze ledendag op de Campus organiseren. Onderdeel van
deze ledendag wordt een bezoek aan Carus, latijn voor “zorg voor dieren”.
De rondleiding bij Carus start om 15.00 uur, hierbij is tevens de expositie van
ons lid van Verdienste, Rienk van den Berg te bekijken.
Degene die ook de jaarvergadering willen bijwonen om 13.30 uur kunnen
vooraf gebruik maken van een lunch. Reden temeer om de middag én de
avond uit te trekken voor deze bijzondere ledendag tijdens 100 jaar WUR.
Rond de klok van 17.00 uur is het inloop voor het avondgedeelte van de NZVdag. De locatie wordt Impulse en rond de klok van 18.00 uur kan er gebruik
gemaakt worden van een Italiaans buffet. De spreker van die avond wordt de
initiatiefnemer van de drijvende koeientuin in Rotterdam.
Save the date donderdag 1 november en kom een middag én avond
bijpraten, nieuwe indrukken op doen, maar vooral genieten van al het moois,
het leerzame en lekkers wat de Campus van de 100 jarige WUR te bieden
heeft.

12 december:
Inspiration Dinner
"Power of Data"
Noteer alvast in uw
agenda: woensdagavond
12 december gaan we
weer aan tafel om te eten
en te discussiëren, dit
keer over de "Power of
Data".
Locatie en nadere info
volgen in een volgende
nieuwsbrief.
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Meet & Greet met studenten
Dierwetenschappen
Afgelopen 29 maart is de eerste Meet & Greet geweest met Paul Fransen, met
veel positieve reacties vanuit de studenten! Het delen van persoonlijke
ervaring en visie van de spreker was erg gewaardeerd, vandaar dat komende
oktober een volgende Meet & Greet geplant zal worden! 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 een
Meet & Greet lunches op het Zodiac in Wageningen.

Inspiration dinner: terugblik
Ruim 40 deelnemers schoven
aan tafel op 19 april voor een
Zeldzaam Lekker menu en
om te debatteren over de
kansen van de verschillende
runderrassen in de natuurinclusieve veehouderij. De
NZV organiseerde deze avond
met de Stichting Zeldzame
Huisdierrassen (SZH).
We waren te gast op
biologische boerderij Veld en Beek van Jan Wieringa, houder van het zeldzame
blaarkopras. Jan deed het welkomstwoord en lichte zijn visie toe. Onder leiding
van Sipke-Joost Hiemstra van CGN werd de discussieavond vervolgd met de
invalshoeken van 3 sprekers. Richard Crooijmans (WUR) nam ons mee in de
domesticatie van de runderen en de verandering van het genetische materiaal
van oerrund tot moderne koe. Maurits Tepper (biologisch blaarkopboer in
Drenthe) volgde verrassend met olie en de mogelijke schaarste daaraan in de
toekomst om het economisch perspectief van dubbeldoelrassen over te
brengen. Tot slot liet Sijne van der Beek (CRV), met beelden van Fleckvieh in
de alpenweides, Jerseys op Texel en kruislingen van Holstein x Gir op Brazilie
zien dat er veel rassen en kruisingen in het natuur-inclusieve landschap én in
de gangbare landbouw passen.
De discussie ging vooral over het verdienmodel en de rol van maatschappij en
overheid, om verantwoordelijkheid te nemen voor de instandhouding van de
genetische voedselbronnen. Want het is zeker geen taak van de boeren alleen.
Voor hen geldt dat de passie voor de dieren uitgangspunt moet blijven!
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