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Lustrum wordt een jaar opgeschoven!

Contact NZV

Dit jaar bestaat onze Nederlandse Zoötechnische Vereniging 90 jaar. De
voorbereidingen voor het Lustrum symposium “De Veeteler draait door” waren
in volle gang. Door de realiteit van Corona wordt 2020 in alle opzichte een
bijzonder jaar. Een jaar waarin elkaar ontmoeten en netwerken een lastige is. Met
name het organiseren van grotere evenementen staat voorlopig op een laag pitje
en de begrijpelijke 1,5-metermaatregelen maken het inplannen hiervan niet
eenvoudig.

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

Het lustrum van NZV is een netwerkbijeenkomst pur sang. De verwachting is dat
veel van onze leden uitzien om dit lustrum met diverse mooie activiteiten bij te
wonen. Dit is de reden dat de lustrumcommissie in overleg met het bestuur heeft
besloten om het geplande lustrum van 5 november uit te stellen naar donderdag
4 november 2021!

Facebook
LinkedIn
Twitter

Maar niet getreurd, jullie hoeven je niet te vervelen op de 1e donderdag
van november 2020! De jaarlijkse ALV en Ledendag worden op deze dag alsnog
georganiseerd. Het Bestuur en de Lustrumcommissie zorgen samen voor een dag
om niet te vergeten inclusief inspirerende spreker, borrel en diner. We “gebruiken”
de ruimtes bij het WICC in Wageningen die we ook voor het lustrum besproken
hadden. Het WICC heeft aangegeven dat zij werken met een Corona- draaiboek
en de 1,5 meter zowel tijdens diner, borrel en presentatie handhaven is voor het
WICC ruimtelijk geen probleem.
Bekeken wordt of een deel van het programma via livestream kan worden
aangeboden, voor eenieder die niet fysiek aanwezig kan of wil zijn op deze dag.
De ALV zal die dag starten om 16.00 uur. Sla je de jaarvergadering over dan word
je vanaf 17.00 uur verwacht in het WICC in Wageningen.

Samuel Levie komt als spreker op de ledendag 2020! De titel van zijn
presentatie is “Kansen voor Korte Ketens”. 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 (UvA). Lees hier
meer over Levie.
De nieuwe datum voor het lustrum is vooralsnog 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 Lustrumcommissie

Sponsoring
Afgelopen maanden zijn alle
sponsorcontracten wederom
vernieuwd.
De Plus-sponsoren zijn: ABN
AMRO, Wageningen University
Research, Gezondheidsdienst
voor dieren en TrouwNutrition.
Kijk op onze website onder het
kopje “Sponsor in het voetlicht” voor de visie van onze Plus-Sponsoren op de
toekomst en hun kijk op NZV als alumnivereniging.
De basis-sponsoren zijn: De Heus, Aviagen en Royal Agrifirm Group.
Een welgemeend dankjewel voor alle sponsoren om NZV een warm hart toe te
dragen.

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.
Aanleiding voor het opzetten van het Nieuwe Netwerk was het besluit tot opheffen
van KLV (Koninklijke Landbouwkundige Vereniging) en de behoefte aan een
eigentijdse beroepsvereniging, die heel breed disciplines met elkaar verbindt, om
samen te werken aan de problemen van deze tijd. Bovendien wilde men de kloof
tussen jong en oud overbruggen en gebruik maken van nieuwe manieren van
samenwerken en organiseren, zoals een samenwerkingsapp. Door per thema
verbanden te leggen tussen deskundigheid, initiatieven en praktijkkennis ontstaan
nieuwe oplossingen en inzichten.
Dit slaat aan bij studenten en jonge professionals. Twee van hen zijn nu een
podcast serie gestart waarin zij mensen aan het woord laten die netwerken voor
duurzaamheid. Luister de podcasts hier.
Voor meer informatie en een kalender van foodactiviteiten, kijk op
www.nieuwenetwerk.nl.

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.

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.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
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