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Om goed inzicht te krijgen in de varkensgezondheid in Nederland is  
het van groot belang dat varkenshouders samen met hun dierenartsen 
gegevens invoeren in Veeonline Veekijker van de Gezondheidsdienst  
voor Dieren.

‘De gezondheidstrends in de Nederlandse var-

kenshouderij digitaal invoeren geeft niet alleen 

voortdurend inzicht voor de varkenshouder voor 

wat betreft de gezondheid van de varkens op zijn 

of haar bedrijf, maar de varkenshouder krijgt ook 

inzicht in wat er in zijn regio speelt’, zegt Dagelijks 

Bestuurslid Gert van Beek van de NVV. ‘En ook als 

er geen symptomen zijn, is het belangrijk om dit in 

te voeren, omdat de sector dan ook cijfermatig kan 

aantonen dat de varkens gezond zijn.’ 

Als er van voldoende bedrijven gegevens worden 

ingevuld in VeeOnline komt er een representatief 

totaaloverzicht van de aan- of afwezigheid van 

verschijnselen en mogelijke aandoeningen op de 

Nederlandse varkensbedrijven. ‘Daarom willen we 

dat dierenartsen vanaf 1 juli van dit jaar deze gege-

vens digitaal gaan doorgeven’, zegt Van Beek.

Nu worden nog veel meldingen door dierenartsen  

telefonisch gedaan bij Veekijker (0900-710 00 00). 

Gegevens digitaal invoeren geeft echter een veel 

breder en accurater beeld van gezondheidstrends in 

de Nederlandse varkenshouderij, stelt Van Beek. ‘Ik 

wil alle varkenshouders dan ook dringend oproepen 

om met hun dierenarts de gegevens via VeeOnline 

in te voeren. Meestal kost dit maar een paar minu-

ten, maar de voordelen zijn groot.’

Verschijnselen
De dierenarts vult tijdens elk bedrijfsbezoek via 

VeeOnline in welke verschijnselen hij/zij bij de die-

ren is tegengekomen. Als de dierenarts ook al een 

idee heeft welke ziekte de problemen op het bedrijf 

veroorzaakt, wordt dit eveneens ingevuld. En wan-

neer zich geen problemen voordoen op het bedrijf, 

wordt dit óók vermeld. 

Als alle varkenshouders gebruik maken van de digi-

tale monitoring, kunnen zij inzicht krijgen of op hun 

bedrijf meer of minder verschijnselen bij de varkens 

worden waargenomen in vergelijking met andere 

bedrijven. ‘Ook kan de dierenarts de varkenshouder 

wijzen op gezondheidsproblemen die veel of steeds 

meer in een regio voorkomen. Hierdoor kunnen var-

kenshouders in de buurt al voorzorgsmaatregelen 

treffen om te zorgen dat die problemen niet op het 

eigen bedrijf zullen gaan spelen’, legt Van Beek uit. 

Een groot voordeel voor de varkenssector totaal is 

dat de sector dan op een goede manier knelpunten 

in het antibioticabeleid kan onderbouwen, zodat 

altijd kan worden aangetoond dat gebruikte antibi-

otica ook verantwoord zijn ingezet. ‘Het is immers 

belangrijk dat zieke dieren altijd behandeld kunnen 

blijven worden’, aldus Van Beek.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met Gert van Beek, telefoon: 06 - 44 95 84 05 

of e-mail: g.vanbeek@nvv.nl. Of ga naar: 

www.gddiergezondheid.nl/veeonline 



‘Boeiende dag gehad met  

@jhuitema @lientje1967  

@Doescho en anderen.  

Er zijn nog vele hobbels te 

gaan #levelplayingfield  

#inkomen #mest.’   
Rene en Els Bruns (@Rene_Els) over het 

bezoek van Jan Huitema aan hun bedrijf.

TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partner-

ship) is een handelsovereenkomst die ervoor moet 

zorgen dat Europese en Amerikaanse bedrijven 

minder belemmeringen ondervinden om met 

elkaar te handelen. Het Nederlandse kabinet zet 

zich maximaal in voor de totstandkoming hiervan.

Minister Ploumen, van Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking, schreef afgelopen 

week zelfs een opinieartikel in Boerderij om TTIP 

te promoten. Helaas vermeldde ze in het artikel 

niet het (economische) belang van TTIP voor de 

Nederlandse landbouwsector. Misschien is dat 

juist ook wel het hete hangijzer.

Zo stellen wij in Europa strenge milieueisen aan 

de vee- en landbouwsector. In de VS zijn de regels 

minder streng. Door TTIP is het mogelijk dat de 

VS producten kan exporteren die aan de nationale 

normen voldoen, maar niet aan Europese nor-

men. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie en een 

race to the bottom. Voor de varkenssector is dit 

desastreus. 

Daarnaast is het onzeker of nationale parlemen-

ten daadwerkelijk mogen meebeslissen. De Euro-

pese Commissie voert namens de EU-lidstaten de 

onderhandelingen – het heeft die bevoegdheid 

sinds het Verdrag van Lissabon (2009). Het EU 

Parlement moet het verdrag uiteindelijk goed- of 

afkeuren. We kunnen onszelf de vraag stellen hoe 

groot de invloed is van Nederland en of we niet 

overgeleverd zijn aan de Europese beleidsmakers. 

Inmiddels horen we in de Tweede Kamer steeds 

meer kritische geluiden over TTIP. Ik vind dat een 

goede ontwikkeling. We kunnen niet verwach-

ten dat onze varkensboeren onder het zwaarste 

regime moeten produceren terwijl producten die 

tegen veel lagere standaarden zijn geproduceerd, 

worden toegelaten op de EU markt. 

Ik roep onze volksvertegenwoordigers op hun tan-

den te laten zien en beslissingsbevoegdheid af te 

dwingen. 

Ingrid Jansen

Voorzitter

i.jansen@nvv.nl

 @IngridJansen4

Quotes 
& Tweets

TTIP
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Rudmer Heerema  
bezoekt varkensbedrijf

Voortgang 4-dageneis

NVV en LTO ontvingen eind maart Tweede Kamer-

lid Rudmer Heerema van de VVD op het bedrijf Het 

Beemsterlant’s Varken van Arie-Jan, Yvonne en Tim 

van der Mark in Middenbeemster.

Heerema (tweede van rechts op de foto) wilde van 

de varkenssector graag horen welke duurzame 

ambities er zijn voor de toekomst. ‘Wij hebben hem 

helemaal bijgepraat over onze ambities zoals ver-

woord in het Recept voor Duurzaam Varkensvlees’, 

zegt voorzitter Ingrid Jansen.

Gelijk speelveld
Heerema juicht de ontwikkelingen in de sector toe en 

vertelde NVV-voorzitter Ingrid Jansen, vicevoorzitter 

Theo Duteweerd en LTO-bestuurder Edwin Snoek 

zich te willen inzetten voor een gelijk speelveld en 

ruimte voor ondernemerschap. 

Eind 2014 hebben zich 346 zeugenhouders aange-

meld om in aanmerking te komen voor het bege-

leidingstraject voor bedrijven die problemen onder-

vinden door toepassing van de 4-dageneis.

Het begeleidingstraject is opengesteld na een toe-

zegging van de staatssecretaris van Economische 

Zaken Sharon Dijksma. De betreffende bedrijven 

zijn door medewerkers van Wageningen UR in 

december telefonisch benaderd over de problemen 

op hun bedrijven.

Tijdens een Bestuurlijk Overleg tussen NVV, LTO en 

de staatssecretaris op 25 februari jl. is gesproken 

over de aanpak. Hierbij heeft de staatssecretaris 

aangegeven dat er 400.000 euro beschikbaar is om 

de bedrijven te begeleiden. Dit bedrag is, gezien 

eerdere ervaringen met de begeleiding van de 

bedrijven in het netwerk groepshuisvesting, naar 

verwachting van NVV en LTO niet voldoende om 

alle bedrijven zorgvuldig te begeleiden. Een deel 

van de financiering van het traject zal dan ook voor 

eigen rekening van de deelnemer komen. 

Bedrijven die deelnemen aan het begeleidingstra-

ject kunnen een ontheffing krijgen van één jaar om 

de geadviseerde aanpassingen op het bedrijf door 

te voeren. 

Prostaglandinen
NVV en LTO zullen op korte termijn opdracht geven 

om een vervolgonderzoek te starten naar het effect 

van prostaglandinen op groepsgewijs verwerpen. 

NVV en LTO voeren momenteel gesprekken om te 

verkennen of er een grondslag is voor vervolgstap-

pen. 



‘We gaan samen de rode draad 

van problemen binnen alle 

agri-sectoren groen kleuren. 

Verschillende sectoren vaak 

zelfde problemen @jhuitema.’   
Vleesveehouder Edwin Heijdra over  

bezoek Huitema aan zijn bedrijf na  

afloop van bezoek aan NVV Twente.

 ‘Onze #boerentweetmeet-

boerin @heleenholtmanns 

noemt zich geen varkens-

houder, maar varkens-

hóeder. #mooi  
Boerentweetmeetgroep  

(@Boerentweetmeet) kan benaming 

varkenshoeder wel waarderen.

‘Beetje dom’ om te beweren 

dat partijen als WD en PvdD 

op EU niveau niks te zeggen 

zouden hebben… ook andere 

(politieke) partijen actief!  
Varkenshouder Elly Michiels-Fleuren  

(@Elly_emf38) over relativering Partij 

voor de Dieren in EP door Jan Huitema.
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Jan Huitema bezoekt NVV Twente

Europarlementariër Jan Huitema bracht op 8 april een werkbezoek  
aan NVV-varkenshouders René en Els Bruns in Saasveld.

Els Bruns strikte Huitema voor een werkbezoek 

tijdens de zogenoemde ‘Boerentweetmeet’, die in 

februari in Brussel plaatshad. Een groep Nederlandse 

‘twitter-boeren’, die regelmatig bijeenkomt onder de 

naam ‘Boerentweetmeet’, was toen door Huitema 

uitgenodigd het Europees Parlement te bezoeken.

Huitema liet zich door de familie Bruns, regiovoor-

zitter Jan Doeschot van de NVV regio Twente, een 

aantal werkgroepleden van de NVV en Frans en 

Coen ter Haar  van Vee- en Varkenshandel Frans ter 

Haar, Valentijn Thuring van Varkensartsen Twente en 

Gerard en Huub Oude Lenferink van Gebr. Oude Len-

ferink Mestdistributie & Transport, informeren over 

de actuele onderwerpen waarmee varkenshouders 

momenteel te maken hebben. Onder meer werd 

gesproken over de hogere kostprijs voor Neder-

landse varkenshouders ten opzichte van hun Euro-

pese collega’s, de bovenwettelijke maatregelen op 

het gebied van dierenwelzijn en milieu, de ongelijke 

regels op het gebied van mest, de dubbele controles 

bij veetransport, het voortbestaan van het familie-

bedrijf en de inkomenspositie van Nederlandse var-

kenshouders.

Lof
Huitema heeft veel lof voor de manier waarop 

Nederlandse varkenshouders bezig zijn. ‘Door alle 

strenge (extra) regels en wetten schuiven gangbaar 

en biologisch in Nederland steeds meer naar elkaar 

toe. De Nederlandse varkenssector zou dat nóg 

meer en nóg nadrukkelijker moeten communice-

ren. Jullie produceren op internationaal topniveau. 

Draag dat uit en vooral: maak het inzichtelijk via 

cijfers en statistieken.’

De Europarlementariër, onlangs verkozen tot beste 

Europese landbouwpoliticus, vindt dat de extra eisen 

voor varkenshouders uit de markt betaald moeten 

kunnen worden. Hij benadrukte dat Nederland niet 

te ver voorop moet lopen in Europa. ‘Dierenwelzijns- 

en milieumaatregelen zijn goed, maar Nederland 

loopt te ver voor de troepen uit’, meent Huitema. 

‘Er is daardoor geen gelijk speelveld.’ Hij beloofde 

de Twentse varkenshouders om zijn collega’s in Den 

Haag daar op te blijven wijzen.

Tierwohl
Hij kondigde tevens aan in het Europarlement vra-

gen te zullen stellen over het Duitse Initiative Tier-

wohl. Hierbij compenseren Duitse supermarkten 

varkenshouders voor extra milieu- en dierenwel-

zijnsmaatregelen. Huitema: ‘Ik wil weten of het 

niet in strijd is met Europese handelswetten dat 

alleen Duitse varkenshouders worden toegelaten.’  

De NVV stelde deze ongelijkheid samen met haar 

Deense collega’s eerder al aan de kaak bij de Euro-

pese Commissie.

Partij voor de Dieren
Tot slot relativeerde Huitema de invloed van Partij 

voor de Dieren in het EU-Parlement. ‘In Nederland 

lijkt het door alle media-aandacht wel alsof de 

partij wel 15 zetels heeft. In Brussel werkt dat heel 

anders. Daar krijgt de partij nauwelijks een voet 

aan de grond bij de Europese media.’ 

‘Nederland loopt te ver voor de troepen uit’

Jan Huitema (links van het midden met blauwe colbert)  
met links van hem René en Els Bruns. Jan Doeschot staat daarachter.



WWW.DEHEUSROMELKO.NL

Premium
wanneer  
het moet

Gangbaar
zodra

het kan

Met Romelko premium biggenvoeders kunnen wij u nu gedurende  
de gehele biggen opfok optimaal bedienen. Met hoogwaardig  
premium voer voor de eerste kwetsbare weken van de big, maar 
ook met goedkoper, gangbaar mengvoer zodra de groei en con-
ditie van de big dat toelaat. Zo helpen we u direct aan een hoger 
rendement. NIEUWSGIERIG? NEEM CONTACT OP MET EEN VAN ONZE  
SPECIALISTEN VIA 0318-675 430,  OF KIJK OP WWW.DEHEUSROMELKO.NL

Weten of Romelko biggenvoer werkt?
Bel gerust een collega varkenshouder
(zie www.deheusromelko.nl)

dhv15006_5_romelko_186x132.indd   1 06-03-15   10:39
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Meta Goet nieuwe Office Manager bij de NVV

Dagelijks Bestuur breidt uit

‘NVV is gedreven club mensen’
Op 1 april 2015 is Meta Goet als Senior Office Manager in dienst getreden 
bij de NVV. Meta werkt fulltime en zal onder meer het Dagelijks Bestuur 
ondersteunen in de dagelijkse werkzaamheden.

Meta werkt samen op het secretariaat met Kla-

zien van den Brink, Aartie van Ramshorst en Carla 

Vaarkamp. Het kantoor wordt verder bemand door 

beleidsmedewerker Rosanne Vos en communica-

tie- en pr-medewerker Caroline van der Plas, aan-

gevuld met stagiaire Iris Bos. Hieronder stellen wij 

Meta kort aan u voor.

Kun je iets over jezelf vertellen?
Ik ben 46 jaar en woon samen met mijn vijf hond-

jes in Voorthuizen. Dit zijn hondjes die allemaal 

afkomstig zijn uit buitenlandse dierenasielen. Alle-

maal wel gecontroleerd natuurlijk. Ik kies voor dit 

soort honden omdat ik vind dat zij ook een kans 

verdienen.’

Waar werkte je hiervoor?
Hiervoor werkte ik bij softwarebedrijf Raet in 

Amersfoort. Daar was ik directiesecretaresse voor 

de business line Solutions, de afdeling waar de 

roadmap wordt bepaald en het design van de soft-

ware plaatsvindt.’

Waarom heb je voor  
de NVV gekozen?
Ik zocht een nieuwe uitdaging en trof de vacature 

bij de NVV. Ik was niet direct bekend met de var-

kenssector, maar de vacature lokte mij. Het klonk 

als een dynamische baan met veel uitdagingen in 

een aantrekkelijke organisatie. Ik wilde graag in 

een wat kleinere – en daarmee ook persoonlijkere 

– organisatie werken. 

Wat kun jij voor  
de NVV betekenen?
‘In deze functie kan ik alle ervaring kwijt die ik tot 

nu toe heb opgedaan. Ik ben erg enthousiast over 

de NVV. Ik merkte bij de gesprekken meteen dat 

de NVV een gedreven club mensen is, met hart 

voor de sector en de leden én met een vooruitstre-

vende manier van werken.’

Hoe zijn je eerste weken bevallen?
De eerste weken heb ik me, naast het direct mee-

draaien op het secretariaat, ingelezen. Gelukkig 

kan ik elke dag gebruik maken van de kennis en 

kunde van mijn naaste collega’s, die van harte 

bereid zijn om me wegwijs te maken binnen de 

organisatie. Ik heb gemerkt dat er ruimte is voor 

mijn ideeën, die voortkomen uit mijn jarenlange 

ervaring bij andere bedrijven en het is prettig dat 

die positief worden ontvangen. 

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de NVV is uitgebreid met twee nieuwe  
leden. De Algemene Ledenvergadering ging op 26 maart unaniem  
akkoord met de benoeming van Johan Walvoort (44) uit Loerbeek  
en Herma van Vilsteren-Makkinga (31) uit Zetten.

Herma van Vilsteren is dochter van varkenshouders 

uit Ommen. Onderwerpen waarin zij zich heeft 

gespecialiseerd zijn: ruimtelijke ordening, vergun-

ningen, investeringsregelingen MIA/VAMIL, en 

het opstellen van bedrijfsplannen, investeringsbe-

grotingen en liquiditeitsbegrotingen voor primaire 

agrarische bedrijven. Sinds enkele jaren woont zij 

met haar man en 1-jarig zoontje in het Gelderse 

Zetten en runt daar haar eigen adviesbureau. 

‘Met mijn gespecialiseerde kennis op het gebied 

van ruimtelijke ordening, milieu en PAS wil ik mij 

nu graag inzetten voor het belang van alle NVV-

leden’, zegt Van Vilsteren. Zij gaat zich onder meer 

richten op de provinciale belangenbehartiging.

Johan Walvoort is geen onbekende voor de NVV-

leden. Tot vorig jaar was hij voorzitter van de NVV-

regio Achterhoek. Binnen het DB wordt Walvoort 

verantwoordelijk voor de financiën en het perso-

neel. ‘De NVV is bezig met een professionalise-

ringsslag. Het is belangrijk dat de vereniging en 

het kantoor in Barneveld soepel draaien, zodat de 

andere leden van het Dagelijks Bestuur de handen 

vrij hebben om zich optimaal op alle dossiers te 

storten’, zegt Walvoort over zijn taken binnen het 

DB. 

Johan Walvoort is getrouwd en heeft een doch-

ter van 4 en een zoon van 1 jaar oud. In Loerbeek 

heeft hij een zeugenbedrijf.

De overige bestuursleden van het DB zijn blij met 

de uitbreiding van het Dagelijks Bestuur. ‘Er spe-

len veel belangrijke dossiers. Zowel landelijk als 

provinciaal. Om de belangenbehartiging voor de 

leden optimaal te laten zijn, is uitbreiding van het 

bestuur zeer welkom. Niet alleen qua aantal per-

sonen, maar ook qua specialistische kennis’, aldus 

het bestuur. 

Meta Goet.

Johan Walvoort en Herma van Vilsteren.
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Kort
nieuws

 Vernielingen in Frankrijk
Groepen Franse varkenshouders hebben onlangs 

vernielingen aangericht bij een aantal winkels van 

Leclerc in Bretagne. Zij protesteerden daarmee 

vooral tegen de lage winkelprijzen die deze dis-

countketen rekent voor varkensvlees. De varkens-

houders hadden het vooral op gemunt omdat die 

niet heeft deelgenomen aan een breed crisisover-

leg over de varkenssector in Parijs. 

 Salmonellaplan gestopt
Het verplichte Salmonella Actieplan voor varkens 

in Vlaanderen wordt stopgezet. Dit betekent dat 

er geen serologisch onderzoek meer hoeft te wor-

den uitgevoerd bij vleesvarkens en risicobedrijven 

niet meer worden aangeduid. Een varkenshouder 

die salmonella op zijn bedrijf wenst aan te pak-

ken, krijgt daarvoor nog wel steeds steun van het 

Voedselagentschap, zegt Dierengezondheidszorg 

Vlaanderen (DGZ).

 Fusie Danish Crown en Tican
De algemene ledenvergadering is akkoord met 

een fusie van de Deense slachterijcoöperaties Da-

nish Crown en Tican. Bij Tican ging 91 procent van 

de leden akkoord, bij Danish Crown 100 procent. 

 Belgian Pork Group
De Belgische vleesbedrijven Westvlees en Covalis 

gaan samen. Het nieuwe bedrijf gaat Belgian Pork 

Group heten en slacht jaarlijks ruim 4 miljoen 

varkens. Dit is een derde van de Belgische markt. 

De partners spreken van ‘een versterking van de 

keten van de Belgische varkenshouderij en een 

antwoord op de aanhoudende crisis in de sector’. 

 Minister: ‘Eet vlees’
Terwijl politici in Nederland - bij wijze van spreken 

- er haast alles aan doen om maar níet met vlees 

gezien te worden, is er in Vlaanderen een minister 

die juist een persbericht uitgeeft met 9 redenen 

om vlees te eten. De Vlaamse minister Willy Bor-

sus stelde: ‘We moeten ophouden met die voor-

oordelen dat vlees eten schadelijk, ongezond en 

slecht voor het milieu zou zijn. Vlees is een lokaal 

en gezond levensmiddel, dat goed is voor de ge-

zondheid en het milieu.’

Meer nieuws is te vinden op: 

www.nvv.nl/nvv-nieuws-de-sector

Productnieuws
Nieuws van onze sponsors

Sow Feed Monitor

Merial: Biestmanagement

Topigs Norsvin introduceert een 

Sow Feed Monitor. Deze online 

module geeft nutritionisten en 

varkenshouders de mogelijk-

heid om een vergelijking te 

maken tussen de conditie van 

de zeugenstapel en adviezen 

van Topigs Norsvin. De Sow 

Feed Monitor helpt de unifor-

miteit van de zeugenstapel 

te vergroten door toepassing 

van passende voerschema’s en 

voerstrategieën.

www.topigsnorsvin.nl

Brijvoer controleren

Nu de buitentemperatuur weer stijgt, wordt de 

kans op groei van gisten en schimmels in brijvoer 

groter. Voerfabrikant Agrifirm heeft een aantal 

tips: Controleer bijproducten bij aankoop op afwij-

kingen; Laat opslagsilo’s leeg komen; Controleer 

mengers – positioneringstanks – resttanks  – 

watertanks en voormengers op vervuiling; maak 

bij het schoonspuiten van de afdelingen ook de 

valpijpen van binnen schoon; Houd het aanzuur-

beleid, van bijproducten – voormengsels – stuur-

vloeistof – eindmengsels, goed tegen het licht.

www.agrifirm.com

Diergeneesmiddelenfabrikant 

Merial houdt samen met Var-

kensNET, Stichting KPV en 

ForFarmers Hendrix op 26 mei 

weer een bijeenkomst over 

biestmanagement. Er zijn inlei-

dingen en actieve workshops. 

‘Deze bijeenkomst is een abso-

lute aanrader voor iedereen die 

in de kraamstal werkt’, zegt 

Merial die al eerder samen-

werkte met bovengenoemde 

partners. 

Kijk voor aanmelding op 

www.merial.nl
www.nvv.nl/agenda-
varkenshouderij

Magi-Con en Magi-Mill

In de moderne varkenshouderij hebben de onder-

nemers zorg en passie voor hun dieren. Het doel is 

om te komen tot een optimaal rendement. Vitelia 

Voeders produceert in haar moderne fabrieken 

hoogwaardige, uitgekiende voeders voor uw var-

kens: Magi-Con en Magi-Mill. Bij Magi-Con wor-

den onder hoge druk en temperatuur de granen 

ontsloten, waardoor deze beter verteerd worden 

door het varken. Bij Magi-Mill worden granen met 

de walsenstoel op maat geknipt, waardoor een 

betere structuur in het voer ontstaat. Deze struc-

tuur zorgt voor een ondersteuning van de darm-

gezondheid.

www.vitelia.nl

In deze rubriek komen nieuwe of vernieuwde producten of bedrijfsnieuws 
van onze sponsors aan bod. Wilt u ook in deze rubriek uw product promo-
ten? Kijk dan op www.nvv.nl/sponsor-worden of mail naar: info@nvv.nl



Kort
nieuws

 Boete Belastingdienst dreigt
Wanneer boeren de belastingaanslag niet correct 

invullen, zal een correctie plaatsvinden. Dat zegt 

een woordvoerder van het ministerie van Finan-

ciën. Hij reageert daarmee op de opstelling van 

verschillende agrarische accountantskantoren 

dat ze gewoon blijven afschrijven op varkens- en 

pluimveerechten. De boetes kunnen variëren van 

enkele honderden tot duizenden euro’s.

 Resultaat POR-regeling
86 varkenshouders zijn ingeloot voor de POR-

regeling (Regeling ontheffing productierechten 

Meststoffenwet) en mogen meer dieren houden 

dan het aantal waarvoor ze dierrechten hebben. In 

totaal gaat het om 117.630 varkensrechten. In to-

taal dienden 133 varkenshouders een aanvraag in. 

 AR keert 7,4 miljoen uit
Leden en afnemers van AgruniekRijnvallei krij-

gen over 2014 7,4 miljoen euro uitgekeerd. Dat 

is een recordbedrag. Via het Extra Agruniek-

Rijnvallei-voordeel en de bonus-, betalings- en 

ledenkorting wordt een prijsreductie uitgekeerd. 

Het boekjaar werd afgesloten met een negatief 

bedrijfsresultaat van bijna 3 miljoen euro. 

 Vergunning kan verlopen
Als drie jaar of langer geen gebruik wordt ge-

maakt van een omgevingsvergunning is de 

gemeente bevoegd deze op basis van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in 

te trekken. Die conclusie trok de Raad van State 

naar aanleiding van een door een varkenshouder 

uit Montfoort aangespannen zaak. De varkens-

houder was van mening dat hij ieder moment 

opnieuw varkensrechten zou kunnen kopen en 

dat bovendien een vergunning niet gedeeltelijk 

ingetrokken kan worden.

  Hogere berenkorting 
Slachterij Gosschalk in Epe hanteert vanaf 7 april 

een hogere korting voor de beren. Die gaat van 

3 naar 4,50 euro. Gosschalk gaat bovendien toe-

slagen van 1 euro geven op gelten en borgen. 

Gosschalk wil op deze manier de berenmesterij 

afremmen. 

Meer nieuws is te vinden op: 

www.nvv.nl/nvv-nieuws-de-sector
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90.000 euro voor sector-pr

POV heeft website vernieuwd

Sector-pr met één varkensgeluid

Nieuws

De oproep van de Producenten Organisatie Var-

kenshouderij (POV) aan varkenshouders en bedrij-

ven in de periferie van de varkenshouderij heeft op 

dit moment 90.000 euro opgeleverd.

Met het ontvangen geld kan al een aantal pr-acti-

viteiten (deels) worden gefinancierd. 

‘We zien dat varkenshouders en bedrijven wel 

degelijk bereid zijn om financieel bij te dragen in 

de kosten voor communicatie en pr. En met die 

instelling zijn we heel blij’, zegt POV-voorzitter 

Ingrid Jansen. Zij ziet het als een gezamenlijke ver-

antwoordelijkheid om maatschappelijk draagvlak 

te creëren en het draagvlak dat de varkenshouderij 

in de maatschappij al heeft, te vergroten.

Zij roept varkenshouders en toeleverende bedrij-

ven nogmaals op een vrijwillige donatie te doen. 

‘Of zoals Johnny Hogenkamp vorige week in zijn 

oproep zei: “Je krijgt er een veelvoud aan maat-

schappelijk draagvlak voor terug”.‘ 

Merial
Een aantal bedrijven heeft volgens Jansen toege-

zegd een ‘substantiële’ bijdrage te zullen doen. 

Diergeneesmiddelenfabrikant Merial reikte vorige 

week een cheque uit ter waarde van 5.000 euro 

aan de POV. 

De Producenten Organisatie Varkenshouderij 

heeft de website vernieuwd. De website is nu ook 

bereikbaar via www.pov.nl.

Op de website vindt u onder meer het laatste 

nieuws van de POV, achtergrondinformatie over 

de POV en informatie over lidmaatschap. 

Binnenkort komt er ook een besloten deel, speci-

aal voor POV-leden. Hier kunnen leden onder meer 

hun eigen gegevens inzien en productiegegevens 

invoeren en beschikbaar stellen voor andere var-

kenshouders. 

Leden worden over het besloten deel van de web-

site te zijner tijd nader geïnformeerd. 

De Producenten Organisatie Varkenshouderij 

(POV) en de bestaande pr-initiatieven, zoals Var-

kens Vandaag, Varkens in Zicht en BIG Challenge 

gaan werken aan één pr-beleid voor de hele sector.

Eén visie, één geluid
Gezamenlijk zal er worden gewerkt aan één pr-

visie voor de sector. Voorzitter Rob van Schie van 

Varkens Vandaag juicht het toe om voortaan als 

één geluid en één gezicht naar buiten te treden. 

Ook Marga te Velde van BIG Challenge is posi-

tief over de samenwerking binnen de POV. ‘De 

bestaande initiatieven vullen elkaar aan en kun-

nen elkaar verder versterken door intensiever 

samen te werken binnen één pr-beleid.’ 

Stichting Varkens in Zicht is het daarmee eens. ‘Wij 

vinden het belangrijk voor de sector, maar ook 

voor de gehele keten, dat de pr voor de varkens-

houderij gevoerd wordt, door te communiceren 

met éénzelfde geluid’, zegt projectleider Mechie 

Beurskens. 

Eén varkengeluid met pr.
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VIC Sterksel krimpt in

Wacht met Gecombineerde opgave

Welzijnskraamhokken zijn er al

Het Varkens Innovatie Centrum (VIC) in Sterksel 

gaat het personeelsbestand met de helft inkrim-

pen. Dat is een rechtstreeks gevolg van het opdro-

gen van geldstromen door het opheffen van de 

productschappen.

De NVV sluit zich aan bij het standpunt van de 

Producenten Organisatie Varkenshouderij en geeft 

verder ook geen inhoudelijke reactie op dit besluit, 

omdat het een interne aangelegenheid is van de 

Wageningen Universiteit Livestock Research, waar 

VIC Sterksel onder valt. 

De POV stelde vorige week in haar reactie dat 

ze het coördineren en financieren van onderzoek 

en innovatie voor de varkenshouderij een heel 

belangrijke taak vindt en deze daarom ook heeft 

opgenomen in het werkprogramma 2015. De 

ALV van de POV gaf op 17 maart haar goedkeu-

ring voor het financieren van de onderzoekspro-

gramma’s ‘elektronische neus voor berengeur’ en 

‘gezonde varkens’. Deze onderzoeksprogramma’s 

komen voort uit de uitvoeringsagenda van het 

Recept voor Duurzaam Varkensvlees (RDV). 

AVV
‘Momenteel heeft de POV een aanvraag voor een 

Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) in voor-

bereiding. Tijdens de eerstvolgende ALV zullen 

(opnieuw) onderzoeksprogramma’s worden voor-

gelegd aan de leden’, licht POV-voorzitter Ingrid 

Jansen toe. 

De NVV roept haar leden op te wachten met de 

Gecombineerde opgave (Meitelling).

Met de Meitelling geeft u ieder jaar gegevens van uw 

bedrijf door. Voor het eerst moeten varkenshouders 

in de Gecombineerde opgave aangeven welke dieren 

in welke stallen zitten om emissies van de landbouw 

in kaart te brengen. De NVV ziet dit als onnodige las-

tenverzwaring. 

Staatssecretaris Dijksma heeft tijdens het debat over 

de Programmatische Aanpak Stikstof 1 april jl. toege-

zegd om vóór 15 mei met de sector om tafel te gaan 

zitten voor overleg over stalregistratie.

De NVV roept de leden daarom ook op om de 

Gecombineerde opgave nog niet in te vullen voordat 

overleg hierover heeft plaatsgevonden. Wij zullen u 

hiervan op de hoogte houden.

Staatssecretaris Dijksma is overigens bereid om de 

termijn waarin de Gecombineerde Opgave ingevuld 

moet worden, te verlengen naar 15 juni. De Euro-

pese Commissie moet nog wel instemmen met het 

voorstel van Eurocommissaris Hogan, die lidstaten 

de ruimte biedt om de gegevensinwinning voor het 

GLB in 2015 met een maand te verlengen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met  

het kantoor van de NVV via 0342 - 418 478 of 

info@nvv.nl. 

Varkens in Nood en de Socialistische Partij dringen 

aan op wettelijke invoering van welzijnsvriendelijke 

kraamhokken. Onlangs werd voor dit streven de 

Nederlandse pers gemobiliseerd.

De oproep is volgens NVV-voorzitter Ingrid Jansen 

en haar collega Eric Douma van LTO Varkenshoude-

rij ‘volstrekt overbodig’. Innovatieve varkenshouders 

hebben samen met stal inrichters en onderzoekers al 

in 2010 immers zélf het initiatief genomen om ver-

nieuwde kraamhokken te ontwikkelen. In dit kader is 

het zogenaamde Pro-Dromi kraamhok gerealiseerd 

dat nu al volop in gebruik is op verschillende varkens-

bedrijven. 

In dit kraamhok voor de toekomst is een goed even-

wicht gevonden tussen meer bewegingsruimte voor 

de zeug en de bescherming van de biggen. ‘Toepas-

sing van dit welzijnsvriendelijke kraamhok brengt 

evenwel extra kosten met zich mee. Die extra kosten 

kunnen alleen vergoed worden als de consument 

bereid is hiervoor te betalen’, aldus Jansen. 

Wetgeving
Als het voornemen van Varkens in Nood wordt over-

genomen in wetgeving, dan wordt varkenshouders 

deze marktkans ontnomen. De NVV roept politici 

opnieuw op om ervoor te waken om toe te geven aan 

of zich te laten meeslepen door mediahypes. ‘Wij zijn 

druk bezig om zelf de duurzame handschoen op te 

pakken en doen dat via de ambities die wij hebben 

verwoord in het Recept voor Duurzaam Varkensvlees. 

Door zélf te verduurzamen kunnen varkenshouders 

hun inspanningen en kosten terugverdienen, via 

vleesconcepten’, aldus Jansen.

Samen
Zij roept Varkens in Nood en de Socialistische Partij 

op om sámen de consument te bewegen om meer 

diervriendelijke producten te kopen in plaats van alles 

in wet- en regelgeving om te zetten. 

Vic Sterksel.
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Nico Kroes gaat, Jan Willem Boer komt

Ingrid Jansen bezoekt Frank van der Burg

Eerste Boer + Buur-avond

Nieuws uit de regio’s

West-Nederland

West-Brabant

Veluwe

De NVV regio West-Nederland heeft een nieuwe 

regiovoorzitter. Tijdens de ledenvergadering van de 

regio, op 1 april jongstleden, werd Jan Willem Boer 

gekozen tot nieuwe voorzitter.

Tijdens zijn laatste Landelijk Bestuursvergadering, 

op 26 maart, namen de regiovoorzitters afscheid 

van Kroes. Hij kreeg uit handen van NVV-voorzitter 

Ingrid Jansen een bierpakket namens zijn collega’s. 

De NVV bedankt Nico Kroes voor alle jaren dat hij 

voorzitter was en deze taak uitstekend heeft uitge-

voerd. Tevens wensen wij Jan Willem Boer veel suc-

ces in zijn nieuwe rol. 

De tour langs alle regiovoorzitters door Ingrid 

Jansen leidde de NVV-voorzitter maandag 13 april 

naar West-Brabant. Daar sprak zij met regiovoor-

zitter Frank van der Burg over actuele zaken die in 

de regio spelen en de actuele dossiers in de var-

kenshouderij in het algemeen.

Behalve Frank van der Burg bezocht Ingrid Jansen 

op 23 maart ook Jan Doeschot, regiovoorzitter in 

Twente.

De regio West-Brabant zoekt overigens ook 

nieuwe werkgroepleden om een impuls te geven 

aan de NVV-activiteiten in deze regio. Informatie: 

westbrabant@nvv.nl 

Regiovoorzitter Pieter Bouw van de regio Veluwe heeft samen met var-
kenshouders Jaco Geurts uit Scherpenzeel, Jan van Ommeren uit Lunteren, 
Evert van Veenschoten uit Kootwijkerbroek en Jan Overeem uit Nijkerk de 
eerste Boer + Buur-avond georganiseerd.

De vijf varkenshouders wilden een avond organise-

ren voor beroepsgenoten, maar het werd een avond 

voor vakbroeders én hun buren. Donderdag 9 april 

was de eerste Boer + Buur-avond in Kulturhus Velu-

vine in Nunspeet. De varkenshouders wilden twee 

werelden, die van de boer en van de buren, samen 

laten komen. ‘Contact met de buren is belangrijk 

en wij willen transparant zijn naar de omgeving’, 

aldus het vijftal. ‘Een goede verhouding met onze 

naaste buren is belangrijk voor de ontwikkeling van 

onze bedrijven. Daarom boden wij hen deze avond 

aan.’ Elke varkenshouder uit de regio mocht een 

buurman of buurvrouw meenemen naar de avond.

Boer + Buur werd een avondvullend programma 

met theater en een debat. De Belg Lucas de Man 

bracht het stuk ‘Wij Varkensland’ op de planken. 

Een weerslag van de twee maanden stage die hij 

liep bij verschillende varkenshouders. Hij houdt in 

zijn voorstelling zowel Boer als Buur een spiegel 

voor.

Veevenement
De uitwerking van de Boer + Buur-avond deden 

de vijf varkenshouders in samenspraak met 

Veevenement. Veevenement kan speciaal voor uw 

regio of doelgroep ook een Boer + Buur evenement 

organiseren. Stuur daarvoor een e-mail naar  

info@boerbuur.nl en zij nemen contact op.

Meer informatie: www.boerbuur.nl 

Nico Kroes.

Ingrid Jansen en Frank van der Burg.

Lucas de Man.

Foto: Snuitgeverij



#KiesPartijvoordeBoeren heeft groot bereik

Meld knelpunten mestbe- en -verwerking

De NVV is tevreden over het verloop en het bereik van de sociale media-
campagne #KiesPartijvoordeBoeren, in aanloop naar de verkiezingen van 
18 maart voor Provinciale Staten en de waterschappen.

‘Ons hoofddoel: het belang van de boeren en tuin-

ders (onze voedselproducenten) voor Nederland 

en de Nederlandse economie breed te verspreiden, 

is bereikt’, zegt bestuurslid Paul Wouters, die bin-

nen de NVV bestuurlijk verantwoordelijk is voor pr 

en communicatie.  

In de #KiesPartijvoordeBoeren-campagne riep 

de NVV met hulp van politici en boeren uit heel 

Nederland, via YouTube, Twitter en Facebook 

mensen op om op 18 maart landbouwgezind te 

gaan stemmen, onder het motto ‘Boergezind = 

Boergezond’. 

De NVV is blij dat landbouwgezinde partijen het 

goed hebben gedaan in de verkiezingen. ‘Natuur-

lijk schrijven wij dit niet helemaal op ons conto, 

wij snappen ook dat landelijke sentimenten van 

invloed zijn op verkiezingsuitslagen’, zegt Wou-

ters. ‘Voor de NVV was het belangrijkste dat boe-

ren gíngen stemmen en dan landbouwgezind. En 

dat is volgens ons goed gelukt.’

Analyse
De NVV heeft het bereik van de #KiesPartijvoorde-

Boeren campagne geanalyseerd: 

•  Video’s van politici op YouTube: 

5.120 keer bekeken

•  Aantal keren gelezen op NVV.nl: 

2.005 keer

•   Facebookbereik:  

8.500 mensen

•  Bereik via Twitter:  

1,3 miljoen

•   Aantal tweets:  

1.248

•  Aantal retweets:  

999

Verder hebben alle agrarische media publiciteit 

gegeven aan deze campagne. Erkentelijk is de 

NVV met name Agrio Uitgeverij in ’s-Heerenberg, 

die de eerste vier video’s van Statenleden heeft 

opgenomen. 

De NVV gaat zich nu verder inzetten op de inhoud 

en ervoor zorgen dat de belangenbehartiging voor 

de varkenshouders in de provincies wordt ver-

sterkt. 

Omdat er bijna geen meldingen meer binnenkomen, wil de werkgroep 
Versnelling Mestverwerking het Meldpunt Knelpunten Mestbewerking en 
–verwerking per 1 juli opheffen.

De dreigende opheffing baart de NVV zorgen, 

omdat er wel degelijk nog veel knelpunten 

zijn. ‘Die signalen krijgen wij regelmatig’, zegt 

NVV-vicevoorzitter Theo Duteweerd. Dagelijks 

Bestuurslid Herma van Vilsteren heeft dit ook aan 

de werkgroep laten weten.

Oproep NVV
De NVV roept varkenshouders die in de knel zit-

ten met vergunningen voor mestbe- of -verwer-

king daarom nogmaals op knelpunten te melden 

bij het Meldpunt. Wilt u bijvoorbeeld investeren 

in een installatie voor mestbewerking of mestver-

werking en loopt u daarbij tegen problemen in de 

vergunningverlening aan? Geef dit dan door via 

het Meldpunt. 

Ook andere knelpunten op het gebied van ver-

gunningen en ruimtelijke ordening (zoals bestem-

mingsplannen, verordeningen en/of contacten 

met gemeenten/provincies bij aanvragen mestbe- 

en -verwerking) kunnen worden gemeld bij het 

RVO. 

Groot belang
Het is van groot belang dat er meldingen worden 

gedaan en dat deze worden geregistreerd. Ook de 

mestbewerkings- en -verwerkingsinitiatieven die 

al eerder knelpunten hebben gemeld en toch weer 

vastlopen, kunnen zich opnieuw melden.

Belangrijk is dat het formulier op de RVO-website 

zo compleet mogelijk wordt ingevuld en met dui-

delijke opmerkingen wordt onderbouwd. Dan kan 

de werkgroep ‘Versnelling mestverwerking’ uw 

klacht beter analyseren en behandelen. Het Rijk, 

de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het 

Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Water-

schappen en LTO en NVV bespreken deze opmer-

kingen in de werkgroep Versnelling mestverwer-

king. Gemeenten en provincies gaan vervolgens 

met de oplossingen aan de slag.

Ga voor uw melding naar: mijn.rvo.nl/mestverwer-

kingsplicht-verwerker-en-bewerker. Of kijk voor 

meer informatie op: www.nvv.nl/nvv-nieuws. 
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Gedeputeerde Hester Maij tijdens de opnames.



April / Mei 2015

21-04-2015: 16.00-21.00 uur

Wroeten met VarkensNET: Slim met energie

Mea Vota, Boskoops Glorie 33 te Huissen

23-04-2015: 18.30-21.30 uur

Open dag CAH Vilentum

De Drieslag 4 te Dronten

29-04-2015: 16.00-21.00 uur

Training: Levensduur klauwgezondheid van 

zeugen Helvoirtseweg 227 te Vught

13-05-2015: 19.00-22.30 uur

Pig Business Thema-avond ‘Financiën’

Showroom FarmFocus, Schapendrift 7A  

te Dalfsen

20-05-2015: 19.00-22.30 uur

Pig Business Thema-avond  

‘Financiën’ Ons Boerenerf, Banendijk 5  

te Nederweert-Eind

21-05-2015: 20.00-22.00 uur

PIT-sessie Team John. Thema ‘Geld tellen  

doe je zelf’ Showroom Peter Druijf,  

Lankerenseweg 35 te Voorthuizen

26-05-2015: 16.00-21.00 uur

Wroeten met VarkensNET: Biestmanagement

AOC Groenhorst, Barnseweg 3 te Barneveld

Kijk voor meer agendatips op  

www.nvv.nl/agenda-varkenshouderij

Agenda 
01
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Wil is geen wet

Varkens in Nood en de Socialistische Partij pro-

beerden vorige week een mooie innovatie in de 

varkenshouderij, het Pro Dromi kraamhok, te mis-

bruiken om wetgeving op te leggen.

De varkensbeschermers en de socialisten deden 

verwoede pogingen om de gangbare manier van 

biggen en zeugen houden te framen als dieren-

beulerij en riepen op om het, door hen genoemde, 

‘welzijnskraamhok’ voor alle varkenshouders via 

de wet te verplichten.

Daar gaan we weer… Niet praten, niet om tafel 

zitten, geen dialoog voeren, je niet verdiepen in 

waarom bepaalde toepassingen wel of niet wor-

den gebruikt in de varkenshouderij, maar zonder 

enige diepgang aan te brengen, onze varkenshou-

derij framen als dierenleed-industrie.

Altijd makkelijk om de bal bij de varkenshouders 

te leggen en niet bij de burger (consument). Die 

burger is immers de donateur of de kiezer van mor-

gen. Die pak je natuurlijk niet aan. De boer wel.

Ik daag Varkens in Nood en de Socialistische Partij 

uit om de volgende keer een net zo framende cam-

pagne te voeren richting consument als nu richting 

de boer. Ik zie de volgende reclame voor me: De 

supermarktklant wordt neergezet als een hypo-

criet. Buiten tekent hij/zij als burger - vol instem-

ming - een petitie van Varkens in Nood. Vervol-

gens loopt hij/zij als consument naar buiten met 

een winkelkar vol goedkoop (buitenlands?) vlees 

(natuurlijk met een grote bocht om de mensen van 

Varkens in Nood heen). De burger springt dan op 

zijn/haar hippe bakfiets, met hippe kindjes erin en 

zegt: ‘Ja, papa/mama vindt het ook zo zielig voor 

die varkentjes. Goed hè, zo’n handtekeningenac-

tie?’

Beste Varkens in Nood en Socialistische Partij: Elke 

varkenshouder wil zijn dieren elke avond wel een 

nachtkusje komen geven als de maatschappij daar 

om vraagt. Elke varkenshouder wil zijn varkens 

op een dikke laag stro zetten of in een modder-

poel laten badderen in de zon. En ’s avonds een 

slaapliedje willen zingen voor de biggen. Maar als 

de consument én de supermarkten daar niet voor 

willen betalen… Dat weten jullie toch ook wel? 

Maar jullie denken misschien: ‘Onze wil is wet.’ 

Letterlijk.

Onze sector wil graag samen met Varkens in Nood 

en de Socialistische Partij om tafel, om sámen de 

consument te bewegen om meer diervriendelijke 

producten te kopen, in plaats van alles in wet- en 

regelgeving om te zetten. 

Bij varkenshouders is het namelijk níet: ‘Mijn wil 

is wet’, maar: ‘Waar een wil is, is een weg’. Klein 

detail. Groot verschil. 

Caroline van der Plas

Medewerker Communicatie,  

PR en Beleid 

c.vanderplas@nvv.nl

 @Lientje1967

Lees alle columns op: 

ww.nvv.nl/columns-

caroline-vander-plas



Secretariaat NVV: 
Postbus 591, 3770 AN Barneveld 
Tel:  0342 - 418 478  
Fax: 0342 - 418 472
NVV-website: www.nvv.nl
E-mail: info@nvv.nl
Twitter: @NVVNieuws
Hoofdredactie De Trog:
Caroline van der Plas,
Tel. 06 – 1624 7516
De Trog verschijnt maandelijks.
ISSN 15684350

Contactpersonen in de regio:
 regio Noord-Nederland:

Dick Bunskoek, Dalerveen
tel/fax: 0524-221425/0524-221004
e-mail: noordnederland@nvv.nl

 regio Salland:
Willy Wolfkamp, Haarle
tel/fax: 06-22248387/0548-595783
e-mail: salland@nvv.nl
twitter: @Willywolfkamp

 regio Twente: 
Jan Doeschot, Ambt Delden
tel/fax: 0547-292421/--
e-mail: twente@nvv.nl

 regio Achterhoek: 
Erwin ten Have, Zieuwent
tel/fax: 0544-374937/0544-352513
e-mail: achterhoek@nvv.nl

 regio Veluwe: 
Pieter Bouw, Voorthuizen
tel/fax: 06-51783171/0342-472583
e-mail: veluwe@nvv.nl
twitter: @Pieter_bouw

 regio Rivierengebied:
Johnny Bull, Horssen 
tel/fax: 0487-542613/0487-540711
e-mail: rivierengebied@nvv.nl
twitter: @Johnnybull_

 regio West-Nederland: 
Jan Willem Boer, Lopik
tel/fax:0348-553387/0348-553387
e-mail: westnederland@nvv.nl

 regio West-Brabant: 
Frank van der Burg, Alphen (NB) 
tel/fax: 013-5083427/013-5081364 
e-mail: westbrabant@nvv.nl
twitter: @Hoeve_Burglust

 regio Midden-Brabant/De Kempen: 
Lau Wouters, Bladel
tel/fax: 0497-385872/0497-360717
e-mail: middenbrabant-dekempen@nvv.nl 

 regio Veghel-Oss/Maaskant: 
Frans van Heertum, Schijndel
tel/fax: 06-51346398/--   
e-mail: veghel-oss-maaskant@nvv.nl

 regio Zuidoost-Nederland: 
Marco Botden, Vredepeel
tel/fax: 0478-546334/-- 
e-mail: zuidoostnederland@nvv.nl

Voor nieuws uit de regio, ga naar:  
www.nvv.nl/nieuws-uit-de-nvv-regios

NVV-informatie NVV-agenda

Zij steunen de vakbond

Kijk regelmatig in onze agenda

21 april 20.00 uur, Ledenvergadering Regio Twente, Partycentrum Morshuis te Albergen

30 april, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

28 mei, vergadering Landelijke Bestuur, De Bongerd te Heteren

22 juni, 20.00 uur, Algemene Ledenvergadering NVV, De Bongerd te Heteren

25 juni, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

 Nooyen Pig Flooring te Deurne

 Fransen Gerrits BV te Erp

 ABZ Diervoeding UA te Nijkerk

 ForFarmers Hendrix BV te Lochem

 L. Verbakel BV te Sint-Oedenrode

Kijk voor meer sponsors op: www.nvv.nl/sponsoren-nvv

Nog geen sponsor? Kijk op www.nvv.nl/sponsor-worden

Veel bedrijven sponsoren de NVV, onder andere:

Foto: Fotografie ‘Jeanette’

De NVV houdt regelmatig informatiebijeenkomsten voor leden over actuele thema’s uit de varkenshoude-

rij. Daarbij worden aansprekende sprekers uitgenodigd. Daarnaast zijn er in uw regio regelmatig ledenver-

gaderingen, waarbij leden inspraak kunnen leveren op de koers die de NVV vaart.

Ook houden wij u via onze Agenda Varkenshouderij op de hoogte van open dagen bij collega-varkenshou-

ders en andere interessante bijeenkomsten die de varkenshouderij aangaan. 

Ga voor alle bijeenkomsten, cursussen, workshops, lezingen en open dagen naar  

www.nvv.nl/agenda-varkenshouderij en voor alle nvv-bijeenkomsten naar www.nvv.nl/nvv-agenda.


