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Leden gezocht voor avondje
brainstormen over format NZV
Innovation Award
Afgelopen jaar is door het NZV-bestuur het
initiatief genomen voor een nieuwe prijs, de
NZV Innovation Award. Doel van de prijs:
studenten en pas afgestudeerden motiveren
om innovatieve ideeën te ontwikkelen en te
delen met geïnteresseerden uit de sector. NZV
wil hiermee innovatie in de agrarische sector
bevorderen.
In dit eerste jaar van de prijs bleek het lastig
om goed uitgewerkte inzendingen te krijgen
en het bestuur heeft in overleg met de jury van de NZV Innovation Award
moeten besluiten om vooralsnog geen kandidaten te laten pitchen en in 2016
de prijs nog niet toe te kennen. Tijdens de ALV in november waren de NZVleden positief over de keuze die het bestuur gemaakt heeft om ons hier in de
toekomst mee te profileren. We gaan dan ook zeker opnieuw een “call for
proposals” uitzetten, maar beraden ons over het format van de prijs en alles
wat er bij komt kijken, zoals promotie, begeleiding en tijdspad.
Tijdens de ALV waren er meerdere leden die met suggesties kwamen en zich
bereid toonden om hierover mee te denken met het bestuur. Vandaar deze
oproep: wie wil een avondje komen brainstormen over het format van de NZV
Innovation Award, onder leiding van Henry van den Brand, bestuurslid NZV
en afgelopen jaar één van de juryleden van de award. Beoogde periode:
medio april!
Geïnteresseerd om te helpen bij het vorm geven van de award? Stuur
een mail naar Henry, op henry.vandenbrand@wur.nl.

28 maart'17: lustrumsymposium
Studievereniging "De Veetelers"
Thema: innovatie als integratie.
Zoals bekend spreken dierwelzijn, milieu en
economie elkaar vaak tegen in de veehouderij.
Innovaties die goed zijn voor dierwelzijn zijn
dikwijls nadelig voor economie en milieu en zo
geldt dit ook voor de andere twee thema’s.
Tijdens dit symposium komen verschillende
sprekers aan bod om de drie thema’s te
belichten. Ook worden innovaties
besproken die de drie thema’s combineren. Aan het einde vindt een discussie
plaats tussen de sprekers: hoe kunnen dierwelzijn, milieu en economie nu
samen de veehouderij versterken?
Het symposium wordt afgestrapt door Ingrid Jansen, voorzitter Nederlandse
Vakbond Varkenshouders (NVV). Hierna vinden 2 keuzerondes plaats m.m.v.
de volgende sprekers:
Annemarie Rebel, hoofd Departement Diergezondheid en Welzijn WUR
Wouter van der Weijden, directeur Stichting CLM
Ruud Huirne, Directeur Food&Agri Nederland Rabobank
Onno van Eijk, senior communicatieadviseur Imagro
Bram Bos, onderzoeker duurzame veehouderij WUR
Geert van der Peet, accountmanager Duurzame Veehouderij WUR.
De dag wordt afgesloten door Dick Veerman, eigenaar Foodlog.
Voor meer informatie en kaarten kunt u hier terecht.
Inschrijven kan tot en met 21 maart 2017!

1 april'17: reünistendag lustrum
Studievereniging "De Veetelers"

Terugblik Inspiration
Dinner
Op 7 februari 2017
organiseerde NZV een
Inspiration Dinner “on
Tour” in het
Pluimveemuseum te
Barneveld, getiteld
Nederland Pluimveeland,
toonaangevend in de
wereld. Klik hier voor
een verslag en de
presentaties. Enkele foto's
via NZV Facebook.

Save the date: NZV
social evening op 13
april'17
Deze gezamenlijke
discussieavondonderwerp
van NZV en Studievereniging "De Veetelers"
heeft als onderwerp:
'Duurzame ketenvorming:
kans of obstakel?'.
Sprekers: Gé Backus en
Annechien ten Have; 3e
spreker wordt binnenkort
bekend gemaakt.

Save the date 2:
NZV excursie op 15
juni '17
Dit keer zijn we welkom bij
MS Schippers te Bladel.
De excursie zal 's middags
plaatsvinden, globaal van
13:30 ~16:30 uur. Max.
40 deelnemers.

Contributie 2017
In februari vond
de facturatie
plaats voor het
NZV-lidmaatschap 2017.
Meer weten? Lees dit
nieuwsbericht.

Contact NZV
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Als onderdeel van het 11e Lustrum van Studievereniging "De Veetelers" wordt
speciaal voor alumni van de studie Dierwetenschappen (en voorgangers
Veeteelt en Zoötechniek) op zaterdag 1 april de Reünistendag
georganiseerd. Deze vindt plaats van 10 - 18:00 uur op de campus van
Wageningen University & Research, klik hier voor het programma. Tijdens de
dag is er genoeg ruimte om bij te praten met oud-studiegenoten en te
netwerken. Ook is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een optioneel
avondprogramma. Er zal gedineerd worden bij restaurant H41 in Wageningen,
waar ook uitgebreid de tijd is om na te borrelen. Benieuwd wie er komen?
Op deze pagina kunt u zich aanmelden en zien wie zich al heeft aangemeld.
Leden NZV krijgen korting bij deelname aan de reünistendag.
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