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Bestuurswisseling

NZV-Day 2016

Tijdens de ALV op 5 november jl. is afscheid genomen van Joost van den
Borne, Anet van de Wouw, Yvonne van der Meer en Eline de Boer als
bestuursleden van NZV. Het komend jaar zal Dagmar Braamhaar als
opvolger van Eline meedraaien in het bestuur als vertegenwoordiger van
Studievereniging De Veetelers. Estella Leentfaar en Henry van den
Brand zijn eveneens in de ledenvergadering benoemd als bestuurslid. Henry
draait al vanaf februari mee als kandidaat bestuurslid en heeft zich in een
eerdere nieuwsbrief voorgesteld. Estella is begin 2016 afgestudeerd als WUdierwetenschapper en kort geleden gestart als Project Manager Poultry
binnen het Global Marketing team bij Trouw Nutrition. Binnen het bestuur zal
ze de functie van secretaris op zich nemen. Op de website stelt Estella zich
verder voor! Noud Janssen zal komend jaar aanblijven als interim
voorzitter.

Vooraankondiging: 11e Lustrum
Studievereniging "De Veetelers"
Van dinsdag 21 maart 2017 t/m vrijdag 7
april 2017 vindt het Elfde Lustrum van
Studievereniging "De Veetelers" plaats, met
als thema "Springlevend".
Tijdens het Lustrum worden verschillende
activiteiten georganiseerd die ook interessant
zijn voor alumni van de studie
Dierwetenschappen en de voorlopers ervan
(Veeteelt en Zoötechniek). Op dinsdag 21
maart 2017 vindt de Opening plaats, gevolgd
door het Symposium op dinsdag 28 maart
2017 en de Reünistendag op zaterdag 1
april 2017 (geen grap!).
Noteer deze data alvast in uw agenda! Binnenkort volgt een officiële
uitnodiging voor de Reünistendag en de andere activiteiten. De kaartverkoop
start vanaf vrijdag 13 januari 2017. Kijk hier voor meer informatie over het
Lustrum.

NZV Inspiration Dinner - Nederland
Pluimveeland, Proeftuin van de wereld?
Het bestuur is druk bezig het programma
rond te krijgen van een Inspiration Dinner
waarin de pluimveeketen centraal zal staan.
Locatie: het Nederlands Pluimveemuseum in
Barneveld. Voor carpool mogelijkheden vanuit Wageningen zal gezorgd
worden. Datum: 7 februari 2016 (o.v.b.). Hou NZV-berichten in de gaten
voor de definitieve uitnodiging met programma en mogelijkheden voor
aanmelden!

Tot slot: van het bestuur
De afgelopen bestuursvergadering heeft het bestuur een nieuwe commissie
in het leven geroepen, de commissie reserveringen. Deze commissie gaat
beginnen met een brainstormsessie om het komende jaar een bijzondere
activiteit te organiseren voor onze NZV leden. Een speciaal verzoek van de
ledenvergadering wordt hiermee ingewilligd. De NZV Innovatie Award met
een aantal pitches op de leden-/netwerkdag wordt volgend jaar opnieuw
opgepakt. De NZV-leden waren positief over de keuze die het bestuur
gemaakt heeft om ons hier in de toekomst mee te profileren. In het voorjaar
willen we starten met een promotie aanpak. Samenwerking met De
Veetelers blijft constant aandacht behouden. De focus ligt de komende
periode op het Veetelerslustrum Springlevend. Met name de reünistendag
van 1 april is uiteraard een aanrader, maar ook het te organiseren
symposium is interessant om als NZV-er te bezoeken.

Zo'n 80 NZV'ers kwamen
op 3 november naar het
Heerenstraat Theater in
Wageningen voor de
jaarlijkse ledendag. Bekijk
de foto's voor een
impressie.

Terugblik excursie

Op vrijdag 14 oktober
organiseerde NZV een
gecombineerde excursie
naar het Feed Design Lab
(FDL) en de nieuwe
hypermoderne
grondstoffenoverslag van
Vitelia Voeders met een
netwerkborrel na
afloop. Klik hier voor
een verslag. Meer foto's via
NZV Facebook.
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Voor nu wensen we alle leden hele fijne feestdagen en we kijken er als
bestuur naar uit om vele van jullie in het komende jaar bij een NZV-activiteit
te kunnen ontmoeten!
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
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