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Samenstelling bestuur 
    Jaar van aftreden* 

Noud Janssen    voorzitter     2024 
Celine Huiskamp   secretaris     2024 
Lenny van Erp   penningmeester    2025 
Marco Bink          2024 
Sonja de Vries         2024 
Han van der Broek         2023 
Barbara de Graaf   vertegenwoordiger “De Veetelers”  2022 
 
 
 
Tijdens de ALV op donderdag 3 november 2022 zal student-lid Barbara de Graaf haar be-
stuursfunctie neerleggen. Per donderdag 3 november 2022 zal student-lid Hannah Koskamp 
namens de Studievereniging ‘De Veetelers’ zitting in het bestuur nemen. De resterende le-
den van het NZV bestuur blijven in het bestuurd zitten. 
 
Ereleden van 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: 
· Joost Sparla en Wim Spreeuwenberg 
 
 
Studievereniging “De Veetelers” werd vertegenwoordigd door Barbara de Graaf. Communi-
catie activiteiten werden verzorgd door Jeanette Speksnijder namens Agribusiness Service. 
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Ledenaantallen 
Per 24 oktober heeft NZV 456 leden, waarvan 102 studenten en pas afgestudeerden.  
Het ledenaantal is met 32 toegenomen sinds de vorige ALV van 4 november 2021. Van deze 
nieuwe leden zijn er 32 studentleden.  
 

 
 
Vanaf 2021 hebben wij als NZV bestuur de ledenadministratie en de financiële administratie 
in eigen beheer. In 2021 hebben we voor het eerst zelf de contributie geïnd. Na het innen 
van de contributie bleek bij toch een groot aantal van de leden dat de gegevens niet meer 
correct waren en is het niet gelukt om bij deze leden de contributie te innen. In totaal hebben 
we vorig jaar 65 leden afgemeld als lid. Een enkeling daarvan heeft uit eigen overweging be-
sloten om geen lid meer te willen zijn bij NZV.  
 

Speerpunten jaarplan 2021-2022 
Ondersteuning Agribusiness Services  

Sinds 2021 hebben we geen ondersteuning meer gehad van KLV. We hebben toen besloten 
om onze ledenadministratie en financiële administratie in eigen beheer te doen. Eind 2021 is 
ook de ondersteuning van UFW weggevallen. Het bleek een te hoge tijdsinvestering te zijn 
om naast de administratie ook de communicatie te onderhouden. Er is daarom halverwege 
2022 besloten om Agribusiness Services in te huren om ons te ondersteunen bij de commu-
nicatie. Agribusiness Services zorgt vanaf half 2022 voor onze website en social media ka-
nalen. Tevens hebben zij ons geholpen bij het opstellen van een communicatieplan met als 
doel het aantal leden van de NZV te verhogen en verjongen.  
 
Communicatie leden 

Er is vanaf 2022 een bedrijvenpagina op LinkedIn gekomen in plaats van de open discussie-
groep. De reden voor de bedrijfspagina is dat in de open discussiegroep ook berichten van 
commerciële aard werden geplaatst, die niet voor iedereen relevant zijn. Op een Linked-in 
bedrijven pagina kan alleen content door NZV worden geplaatst en is het bovendien mogelijk 
om de statistieken van deze pagina bij te houden. Op onze Linked-in pagina hebben we in-
middels;  

- 242 unieke bezoekers sinds de start van de bedrijfspagina.  
- 558 paginabezoekers 
- 189 volgers 

Leden 2021-2022

Reguliere leden 351 Studentleden 102 Ere leden 3
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Facebook;  

- 347 vind-ik-leuks  
- 354 volgers 

 
Sponsorbeleid 

De huidige PLUS Sponsoren zijn Trouw Nutrition, GD Wagen University en ABN AMRO. De 
huidige basis sponsoren zijn Agrifirm, De Heus, Aviagen en NoMilk2day. 
 
NZV ledendag donderdag 3 november 2022 

De NZV ledendag op donderdag 3 november zal plaatsvinden in Hotel de Nieuwe Wereld an 
de Marijkeweg. De vaste programma onderdelen tijdens deze dag zijn de Algemene Leden-
vergadering, een gastspreker, een buffet en borrel. Het thema van het jaar circulariteit, waar-
bij gastspreker Rieks Smook, directeur van Grassa en Bob Lambrechts (commercieel direc-
teur developer) van Grassa ons gaan meenemen in een nieuwe toepassing van gras.  
 
Veetelers en andere evenementen 

We hebben dit jaar als NZV ook ingezet op het verspreiden van evenementen van Veetelers 
en andere dier-mens gerelateerde onderwerpen. Voorbeelden zijn Conferentie ‘De nieuwe 
boer is…’ van het Nieuwe Netwerk, VIVEurope2022 en kennisplatform Veehouderij en hu-
mane gezondheid. Er is vorige jaar ook de vraag gekomen voor sponsorgeld voor;  

- World Congress on Genetics Applied to livestock production (WCGALP),  
- Young Feed Professionals 

 
De Veetelers hadden in 2022 een lustrum te vieren, waarbij verschillende evenementen voor 
Veetelers en oud-Veetelers zijn georganiseerd. Daarnaast hebben de Veetelers en de onder-
verenigingen ook nog discussie avonden georganiseerd over Afrikaanse Varkersnpest en 
Future Feed. Tevens heeft Porculum haar 6e lustrum mogen vieren met het symposium In-
novotive op 12 okt jl.  
 
Op deze wijze trachten wij vanuit NZV u naast interessante evenementen van NZV ook op 
de hoogte te brengen van het brede scala aan evenementen op het gebied van de relatie 
tussen dier-mens-milieu. Wellicht zit er in de toekomst ook iets voor u bij.  
 

Terugblik NZV evenementen 
NZV Ledendag 2021- 90 jarige bestaan 

De NZV ledendag van 4 november 2021 stond in het teken van ons 90 jarige Lustrum. En 
daarom een goede reden om iets af te wijken van het vaste programma. Dit jaar is er niet 
één spreker, maar er werden maar liefst 6 sprekers uitgenodigd, een dagvoorzitter en een 
key note speaker. Het thema van de dag was ‘De Veeteler draait door’. De (oud)Veetelers 
gaan tijdens het Lustrum een draai van 360 graden maken om eens om zich heen te kijken. 
En ze stellen zichzelf de vraag ‘waar draait het eigenlijk allemaal om?’ Draaien we door met 
al onze innovatieve oplossingen en ideeën? Zijn we ondertussen doorgedraaid door alle ver-
anderende regelgeving door de jaren heen? Of vormt de Veeteler juist de stabiele factor die 
onverstoord blijft doordraaien als een trouwe dieselmotor? Tijdens het lustrum evenement 
werden er 3 verschillende workshops georganiseerd, er vond een Lagerhuisdebat plaats en 
afsluitend een netwerkborrel en diner. 
 
 
 
 



 

Pagina 4 van 4 
 

Jaarverslag 2022 

 
 
Lustrum Veetelers bedrijvendag  

Als het NZV bestuurd hebben we afgelopen jaar tijdens het Veetelers Lustrum deelgenomen 
aan de bedrijvendag om meer bekendheid te creëren onder studenten. Na de bedrijvendag 
hebben veel studenten zich opgegeven als NZV lid, zoals ook te zien is in het aantal nieuwe 
leden.  
 
Inspiration DInner - 'Eiwittransitie: synergie of concurrentie?' 18 mei 

Op 18 mei waren we te gast bij de WUR in het gloednieuwe Omnia gebouw in Wageningen. 
Onder het genot van een goede maaltijd luisterden we naar een aantal inspirerende sprekers 
die ons meenamen in de verschillende aspecten van vlees eten – van kweekvlees tot een 
veganistisch dieet – de plaats van het dier in het voedselsystem en de ethische aspecten 
van persoonlijke keuzes. De dagvoorzitter was Gert van Duinkerken van WUR. Jacintha Do-
mic (PhD kandidaat, WUR) nam ons mee over de invloed van een vegetarisch eetpatroon op 
spieren van ouderen en legde uit welke factoren van invloed zijn op de eiwitbehoefte en de 
eiwitkwaliteit. Vleesveehouder Leon Moonen liet eerst in een mooi filmpje en daarna in zijn 
presentatie zien hoe hij zijn 220 vleeskoeien houdt in een natuurgebied, en met behulp van 
biopten de grondstoffen (spiercellen) levert voor kweekvlees. Tenslotte nam via een video-
verbinding vanuit Frankrijk filosoof Dick Veerman (Foodlog) ons mee in het denken over 
vlees eten en de keuzes die mensen daarin maken. Hij vergeleek de zienswijzen van ver-
schillende filosofen en pleitte voor meer begrip voor elkaars standpunten. 
 
Excursie naar Prins Petfoods- 17 juni 

 
Op vrijdag 17 juni organiseerde de NZV een excursie naar Prins Petfoods in Veenendaal. 
Prins is een familiebedrijf, opgericht door meneer Verkade en bestaat al meer dan 60 jaar. 
Prins Petfood richt zich op diervoeding voor de hond en kat. De naam Prins is dan ook ont-
staan door honden in Afrika, deze Afrikaanse honden hebben een erg trotse uitstraling. Tij-
dens de rondleiding in het bedrijf – die uit meerdere grote gebouwen bestaat – werd er veel 
verteld over hoe Prins te werk gaat. Wat meteen opviel is de openheid over de producten die 
ze produceren. Op het einde van de middag werden er drie interessante lezingen gegeven 
met betrekking tot voeding en gedrag in honden en katten. De drie sprekers werkten vanuit 
Wageningen University & Research. Zo sprak Guido Bosch vanuit de vakgroep Animal Nutri-
tion over honden- en kattenvoer, Bonne Beerda vanuit Behavioural Ecology over het gedrag 
van honden en PhD studente Evelien Bos over de verteerbaarheid van bepaalde nutriënten 
in katten. Er was achteraf nog genoeg ruimte voor vragen en discussies, die deze middag 
zeker tot een succes maakten! 
 
 
Namens het NZV-bestuur.  
Celine Huiskamp, secretaris 


