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14 juni - Excursie
Floating Farm

Beste NZV leden,
Het komend half jaar hebben we diverse activiteiten waar we elkaar kunnen
ontmoeten en onze geest weer kunnen scherpen! De contributieronde is net
achter de rug, we kunnen weer op volle kracht door het jaar 2019 heen.

7 maart - discussieavond met de
Veetelers
Locatie: Forum, Inloop 19.00 uur, aanvang 19.30u
Discussieavond over proefdieren, georganiseerd door studievereniging “De
Veetelers” in samenwerking met de NZV.

Moderator : Jan van der Valk; verantwoordelijk voor het 3Rs-Centre Utrecht
Life Sciences, oftewel het alternatieven voor dierproeven centrum van de
Universiteit Utrecht.
sprekers:
Debby Weijers : directeur van Stichting Proefdiervrij
Tineke Coenen : voorzitter DEC van WUR en van MSD
De focus van de avond is het effect van een proefdierverbod op innovatie van
de sector.
Na de pauze is er tijd voor discussie aan de hand van een aantal stellingen,
afsluitend met een borrel. Opgave via De Veetelers

13 maart - internationale Meet & Greet
bij VIV Asia Bangkok
De uitnodiging wordt
ondersteund door de
Nederlandse Ambassade, de
organisatie van VIV Asia en het
Dutch Poultry Center. Locatie is
het beursgebouw: BANGKOK
international Trade & Exhibition
Centre, Thailand SIAM Square
- Hall 101.
Tijdstip 17.00 uur – 19.00 uur.
De NZV organiseert na afloop
een buffet. De uitnodiging wordt verstuurd naar alle WUR-Alumni in zuidoost
Azië. Wilt u ook deelnemen aan deze Alumni Meet & Greet? Stuur dan een email naar alumni@wur.nl met de volgende informatie: volledige naam, emailadres, studierichting met jaar van start, en of u lid bent van de NZV. De
Meet & Greet is gratis, u dient zelf voor een toegangskaart tot de beurs VIV
Asia te zorgen.

27 maart - NZV Masterclass
Crisiscommunicatie in het Social Media
tijdperk
In dit social media tijdperk zijn de responstijden bij crisis teruggelopen van 24
uur naar 24 minuten. En soms moet het nog sneller. Je bent kwetsbaarder dan
ooit. Want de omgeving oefent steeds meer druk uit door direct te reageren.
Het is feitelijk iedere dag ‘judgement day’. De omgeving is nu rechter, jury en
beul tegelijkertijd. Dat vraagt om een andere manier van communicatie in
crisistijd.
In de NVZ-masterclass laat Frank Peters je zien hoe de omgeving van jouw
organisatie of merk is veranderd en welke eisen dit stelt aan de communicatie
in crisistijd. Je maakt kennis met de basisprincipes voor effectieve
crisiscommunicatie. En je leert wat de randvoorwaarden zijn voor succes en
hoe je je optimaal voorbereid voor crisiscommunicatie in dit social media
tijdperk. Ook verken je in de workshop jouw eigen aandachtspunten voor
verbetering. Kortom een praktische workshop die je helpt voorbereiden op de
lastige momenten die voor iedereen vroeg of laat gaan ontstaat. Tegelijkertijd
zijn dat ook de momenten waarop je je juist kunt onderscheiden door dan op
te staan en leiderschap te tonen!
Aan de masterclass kunnen 20 personen deelnemen, waaronder maximaal 5
studenten. Locatie: Zodiac, De Elst 1, Wageningen; tijden: 19:00 - 22:00 uur.
Kosten: NZV-leden € 95,- Studenten € 25,- Niet leden € 150,-. Alle informatie
en aanmelden via de NZV-website.

Vrijdag 14 juni gaan we op
excursie naar de Floating
Farm in Rotterdam.
Stadslandbouw op het
water, met technologische
hoogstandjes en optimale
benutting van
reststromen.
Kringlooplandbouw Pur
Sang! De afgelopen
jaarvergadering gaf
initiatiefnemer Peter v
Wingerden een presentatie
en tijdens de avond
werden spontaan 2 koeien
gedoneerd. Uiteraard gaan
we die koeien bekijken! Na
afloop van excursie
kunnen we aldaar een
hapje eten en drinken,
zodat we na de spits weer
richting huis kunnen. Meer
info en aanmelden via
website van NZV

Meet & Greet met
De Veetelers
1x per kwartaal
organiseert NZV een Meet
& Greet op de wekelijkse
bijeenkomst van
studievereniging “De
Veetelers” op het Zodiac.
Naast interessant spreker
uiteraard tijd voor een
lekker biertje of een frisje
danwel een wijntje. De
definitieve datum voor het
2e kwartaal wordt nog
bekend gemaakt

Internationale
Excursie Brussel
In de 2e helft van
september (voorlopig
dinsdag 24e/woensdag
25e) staat een
tweedaagse excursie naar
Brussel op het
programma. Nadere info
volgt in mei/juni. De
insteek is om ook op de
maandelijkse
landbouwborrel te kunnen
zijn.

Contact NZV
Secretariaat NZV
Postbus 79
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www.nzvnet.nl
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25 april - Inspiration Dinner
Kringlooplandbouw
De NZV organiseert samen met
Netwerk Land en Water een
inspiration dinner over het
nieuwe concept
“kringlooplandbouw”. Een
concept dat de Nederlandse
landbouw wil
verduurzamen. Sprekers zijn
Tim Verhoef (Ministerie),
Jacomijn Pluimers (WNF) en
Hannah van Zanten (WUR). De
bekendmaking van de locatie
volgt snel! Zet de datum 25
april 2019 alvast in uw agenda!
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
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