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SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR 2020
Jaar van aftreden*

Noud Janssen voorzitter 2020
Estella Leentfaar secretaris 2020
Lenny van Erp penningmeester 2021
Marco Bink 2021
Henry van den Brand 2020
Han van der Broek 2023
Robert van der Klis vertegenwoordiger “De Veetelers” 2020

Tijdens de ALV op donderdag 5 november 2020 zullen Estella Leentfaar, Henry van den
Brand en Robert van der Klis hun bestuursfunctie neerleggen. Celine Huiskamp, Sonja de
Vries en student-lid Kirsten Elzinga zullen per donderdag 5 november 2020 zitting in het
bestuur nemen. Celine Huiskamp zal per donderdag 5 november 2020 de taak als secretaris
overnemen.

Ereleden van de NZV:
● prof.dr.ir. E.W. Brascamp (sinds 2000).

Lid van Verdienste van de NZV:
● Prof.dr.ir. M.W.A. Verstegen (sinds 2013).
● Ir. R. van der Berg (sinds 2015)

De kascontrole-commissie bestaat uit:
● Jos Raaijmakers en Ton Sas

Studievereniging “De Veetelers” werd vertegenwoordigd door Robert van der Klis.
Secretariële ondersteuning werd verzorgd door Susanne van Vliet van Universiteitsfonds
Wageningen, namens KLV Wageningen Alumni Network.
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LEDENAANTAL
Per 1 oktober 2020 heeft NZV 497 leden, waaronder 72 student leden en recent
afgestudeerden.

Ledenverloop
Per 1 oktober 2020 waren er 10 opzeggingen, als volgt verdeeld: 1 overleden, 1
gepensioneerd, 3 personen variërend in leeftijd van 41-65, 3 personen in de leeftijd van
25-40 en 2 wanbetalers. Daarnaast waren er nieuwe leden, waarvan 3 studenten. Overige
nieuwe leden variëren in de leeftijd van 27-56 jaar.

In 2020 hebben we per 29 oktober 12 nieuwe leden verwelkomd, waarvan 8 studentleden.
Overige nieuwe leden variëren in de leeftijd van 39-52 jaar.

SPEERPUNTEN JAARPLAN 2019

Communicatie met leden
De digitale nieuwsbrief is onder redactie van het UFW regelmatig verzonden.
Op social media is NZV actief:

- LinkedIn: www.linkedin.com/groups/Nederlands-Zootechnische-Vereniging-2827554;
314 leden in oktober 2020

- Twitter: https://twitter.com/NZVnl; 250 volgers in oktober 2020
- Facebook: http://www.facebook.com/NederlandseZootechnischeVereniging; 338

volgers en 326 likes in oktober 2019

Sponsorbeleid
De huidige PLUS sponsoren zijn GD, Nutreco, Livestock Research en ABN Amro. De huidige
BASIS sponsoren zijn Aviagen, De Heus Voeders en Agrifirm Innovation Center. Met de
diverse sponsoren zijn contracten overeen gekomen waarin de wederzijdse afspraken zijn
vastgelegd.

NZV Ledendag donderdag 5 november 2020
De NZV ledendag vindt dit jaar online plaats. De vaste programma onderdelen tijdens deze
dag zijn de Algemene Ledenvergadering en een gastspreker. Het thema van het jaar is
“Kansen voor Korte Ketens”. De gastspreker Samuel Levie, worstenmaker bij Brandt & Levie,
oprichter van Support Your Locals en het Slow Food Youth Network. Hij is afgestudeerd op
Sustainable Food Production aan de Universiteit Amsterdam.

INNOVATION AWARD
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Zoals aangeven bij de Ledendag van 2019 is een echte innovatie award geen haalbare
kaart, door competitie met verschillende grote prijzen en daarnaast is het voor inzenders niet
zo aantrekkelijk om hun ideeën prijs te geven. Daarom feedt de NZV contact gehad met het
Wageningen University Fund, die verschillende prijzen uitreikt. De suggestie van
Wageningen University Fund was om aan te sluiten bij het Aalt Dijkhuizen Fonds, die ieder
jaar prijzen beschikbaar stelt voor personen (BSc, MSc, PhD) om naar een plaats buiten
Wageningen te reizen en daar bepaalde kennis en vaardigheden op te doen, gericht op
duurzame voedsel productie. De NZV heeft daarbij ook gepraat met een van de juryleden
van dit fonds (prof. Wouter Hendriks) en zij zijn hiermee akkoord. Op basis van dit gesprek
hebben we een voorstel geschreven hoe het NZV fonds eruit zou kunnen zien, gericht op
jonge dierwetenschappers met een HBO, WUR, biologie (dier gericht) of veterinaire
achtergrond, die momenteel nog student zijn of recent afgestudeerd. Ook personen van
startups zijn welkom. De fonds wordt op de Ledendag 2020 gepresenteerd.

BESTEMMING RESERVES
Het veeteeltmuseum is in zijn zoektocht naar nieuwe invulling in contact gekomen met het
Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden. Tjeerd de Boer is contactpersoon tussen
Veeteeltmuseum en NZV. Inmiddels is Tjeerd de Boer en Hans van Soest ook toegetreden
tot bestuur van het museum. Op dit moment worden uitbreidingsplannen uitgewerkt voor het
museum. Insteek is om in 2021 een wisselexpositie te realiseren in een ruimte van 6 x 16. In
2022 kan dan een nieuwe opzet worden ingevuld. Voorstel is om met een aantal sponsoren
(Hendrix-Genetics, Topigs en Dairy Campus en NZV te kijken of we een modernisering-slag
kunnen maken door een brug te slaan naar dierwetenschappen anno 2020.

NZV heeft een tweede poging gedaan om een 2-daagse excursie te organiseren naar
Brussel. Samen met Jan Venneman hebben we gewerkt aan een leerzaam en interactief
programma. Helaas hebben we moeten besluiten door Covid-perikelen om het ook ditmaal
niet door te laten gaan.

LUSTRUM COMMISSIE
Dit jaar bestaat onze Nederlandse Zoötechnische Vereniging 90 jaar. De voorbereidingen
voor het Lustrum symposium, met als thema “De Veeteler draait door”, waren in volle gang.
Maar door de realiteit van de corona crisis werd 2020 in alle opzichten een bijzonder jaar.
Een jaar waarin elkaar ontmoeten en netwerken een lastige is. Het lustrum van de NZV is
een netwerkbijeenkomst pur sang. De verwachting is dat veel van onze leden er naar uitzien
om dit lustrum met diverse mooie activiteiten in eigen persoon bij te wonen. Dit is de reden
geweest dat de lustrumcommissie, in overleg met het bestuur, heeft besloten om het
geplande lustrum van 5 november 2020 uit te stellen naar donderdag 4 november 2021. In
april 2021 zullen zij de werkzaamheden weer oppakken. Middels deze weg wil het bestuur in
ieder geval de lustrumcommissie bedanken voor hun inzet in 2020 en de inzet die nog
komen gaat in 2021. Tevens willen wij de sponsoren bedanken die reeds een financiële
bijdrage hadden toegezegd voor het symposium van dit jaar en dat nu volgend jaar gaan
doen.

EEN TERUGBLIK OP DE NZV-EVENEMENTEN

NZV LEDENDAG 2019 – donderdag 7 november 2019
De jaarlijkse NZV-ledendag, voorafgegaan door de algemene ledenvergadering (ALV), vond
plaats op donderdag 7 november 2019 bij Restaurant Kampman in Renkum.

In de ALV werd afscheid genomen van student-lid Lara van Veen. Robert van der Klis
(student-lid) werd voorgesteld en verkozen als nieuw bestuurslid.

Frank Peters, expert in reputatiemanagement en crisiscommunicatie
(www.virtuscommunications.nl), ging in op een snel veranderende samenleving. De revolutie
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in gebruik van sociale media kan grote gevolgen hebben voor de reputatie van organisaties
en sectoren. Bij negatieve berichtgeving lijkt de agrisector vooral te duiken terwijl Frank
Peters pleit voor opstaan, “aan de knoppen zitten”, als zijnde een betere strategie voor
reputatiemanagement. Frank Peters ging in zijn voordracht natuurlijk ook in op de
actualiteiten, zoals de boerenprotesten en de vleeskuikens. In een artikel in Trouw kunt u zijn
commentaar lezen op de reputatie van de boeren en de protestacties.

De Ledendag gaf een heel mooie inkijk wat er kan gebeuren in een snel veranderende
samenleving. De analyse van de actualiteit van de boerenprotesten was verhelderend en
benadrukte nogmaals dat stil zitten en duiken geen oplossing is. Als
veetelers/dierwetenschappers hebben we de competenties om aan de knoppen te zitten.
Werk aan de winkel dus!

EXCUSIE Alltech Coppens Aqua Center – vrijdag 21 februari 2020
Afgelopen vrijdag 21 februari was de NZV met een gevarieerde groep van ongeveer 20
personen te gast bij het Alltech Coppens Research Center, onderdeel van de Alltech
Coppens Aqua groep te Leende. Alltech Coppens is gespecialiseerd in het ontwikkelen,
produceren en vermarkten van visvoeders. Zij staan voor innovatief visvoer van hoge
kwaliteit en passen de kennis toe om voor elke vissoort in de specifieke levensfase het beste
voer te ontwikkelen.

Bij het Alltech Coppens Aqua Center was er veel te zien. Na een open welkom van Frits
Berkers en Job van Mil, twee alumni Dierwetenschappers, werd de groep in tweeën gesplitst.
De ene groep startend in het onderzoekscentrum waar zowel praktisch als meer
fundamenteel onderzoek verricht wordt binnen de Aquacultuur. Het type onderzoek dat
gedaan wordt is o.a. de ontwikkeling van nieuwe producten en de verbetering van bestaande
producten, vervangende grondstoffen voor vismeel en visolie, verteringsfuncties en het
energiemetabolisme van de vis, materialen en additieven, het optimale voederniveau en naar
prestatie en vereisten van verschillende vissoorten. De andere groep startte met een
presentatie over Alltech Coppens, de historie en de toekomst. Naderhand werd gezamenlijk
nog lang geborreld en bijgepraat. De conclusie was dat voor diverse generaties alumni
Dierwetenschappers dit een goede excursie was geweest.

MEET & GREET De Veetelers – donderdag 12 maart 2020
Dit jaar hebben we één Meet & Greet georganiseerd samen met de kwartaalborrel van de
Veetelers. Dit was onze laatste fysieke bijeenkomst voor de lockdown afgelopen maart. Het
thema was om inspiratie mee te geven wat je zoal met dierwetenschappen kunt doen na je
studie. Bram Bronsvoort heeft een presentatie gegeven over ervaring als pas afgestudeerde.
Het was een geanimeerde en interessante bijeenkomst.

OVERIGE ACTIVITEITEN
Overige activiteiten vanaf maart 2020 zijn uitgesteld naar een latere datum in 2020 of in
2021.in verband met Covid-19.

Namens het NZV-bestuur,
Estella Leentfaar, secretaris
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