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Contact NZV

Beste NZV leden,
Het komend half jaar hebben we diverse activiteiten waar we elkaar kunnen
ontmoeten en nieuwe kennis kunnen opdoen, in Nederland én in het
buitenland.

Ontmoet ‘onze’ NZVEE-koe bij de Floating
Farm op 14 juni
De koeien zijn in mei
gearriveerd bij de Floating
Farm in Rotterdam. We
ontvingen dan ook een
officieel certificaat van de
door de NZV gesponsorde
koe: NZVEE.

Secretariaat NZV
Postbus 79
6700 AB Wageningen
info@nzvnet.nl
www.nzvnet.nl
Facebook
LinkedIn
Twitter

Vrijdag 14 juni krijgen we
de kans om haar te
ontmoeten
tijdens
onze
excursie. Ga je mee?
De excursie start om 15:00
uur en wordt gevolgd door
een hapje en drankje in het
bezoekerscentrum van de
Floating Farm. Rond 19-19.30
uur verwachten we de
activiteit af te ronden.
Meld je hier aan!

Klik hier voor meer info over

de excursie.
Meer info over floating farms vind je op: https://floatingfarm.nl

Reminder en vroegboekkorting:
Internationale excursie naar Brussel!
Altijd al eens een kijkje willen nemen in de keuken van de Brusselse Politiek?
Nieuwsgierig hoe de belangen van de Nederlandse agrarische sector worden
behartigd? Twee dagen op stap met NZV-ers en Veetelers? Dit is je kans! Meld
je aan voor 15 juni en ontvang korting.
De NZV organiseert op 24 en 25 september een 2-daagse studiereis naar
het hart van de Europese parlementaire democratie in Brussel. We bieden een
compleet verzorgd programma, interessant voor eenieder die zich interesseert
voor de Europese Samenwerking in relatie tot de agrarische sector. Op het
programma staan o.a. een bezoek aan de fameuze Landbouwborrel, hét
netwerkevent in Brussel en Europa voor mensen die werken in de agrarische
sector. Daarnaast staan diverse (belangen)organisaties op het programma,
zoals EFFAB, Rise Foundation, Copa Cogeca en een meeting met de DG Agri.
Jan Venneman, voormalig directeur van EFFAB en NZV-lid zal ons gedurende
de 2 dagen vergezellen.
We willen graag de deelname peilen ten behoeve van logistiek en alvorens het
programma definitief te maken. Daarom ontvang je korting als je je
aanmeldt vóór 15 juni om deel te nemen aan deze studiereis via onze
website.
Hier vind je uitgebreidere info over het programma.
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