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naar geurhinder

Dijksma geeft uitsluitsel over GO
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Staatssecretaris Sharon Dijksma 
heeft de NVV uitsluitsel gegeven 
over de Gecombineerde Opgave 
(GO).

De NVV en mede-belangenbehartigers, LTO Var-

kenshouderij, Nederlandse Vakbond Pluimveehou-

ders (NVP) en Nederlandse Melkveehouders Vak-

bond (NMV) hebben meerdere malen hun zorgen 

geuit over het invullen van extra gegevens in de 

Gecombineerde Opgave.

Staatssecretaris Dijksma heeft op 3 juni inhoudelijk 

gereageerd op de ingebrachte punten.

De belangrijkste conclusies  
uit de brief zijn:

  Staatssecretaris Dijksma heeft op verzoek van 

de sector toegezegd op korte termijn in overleg 

te treden met de partners van de overeenkomst 

generieke maatregelen stalemissies om de moni-

toring nader te concretiseren. 

  Staatssecretaris Dijksma geeft aan dat de ver-

gunde situatie niet meegenomen hoeft te wor-

den in de GO. Ondernemers die de aanvraag nog 

moeten invullen, kunnen dit veld leeg laten. Van 

de ondernemers die de aanvraag al hebben inge-

diend, zullen deze gegevens niet worden opge-

slagen. 

  Indien na drie jaar blijkt dat er minder ruimte voor 

de landbouw beschikbaar is, terwijl er wel vraag 

naar is, wordt een aparte reservering vastgelegd 

door een wijziging van het PAS-Programma. 

  Jaarlijks zal er een evaluatie plaatsvinden over de 

data-inwinning en dit geeft indien nodig ook de 

mogelijkheid voor aanpassingen.

  Staatssecretaris Dijksma geeft aan dat er geen 

sprake is van een momentopname, omdat in de 

GO wordt gevraagd naar het gemiddeld aantal 

dieren in een jaar.

  Staatssecretaris Dijksma kan niet garanderen 

dat de gegevens niet voor andere doeleinden 

gebruikt worden en hiermee dus invloed kan 

worden uitgeoefend op vergunningverlening. In 

het ‘Verdrag van Aarhus’ is vastgesteld dat over-

heden verplicht zijn milieugegevens over bedrij-

ven op verzoek openbaar te maken. 

NVV, LTO Varkenshouderij, NVP en NMV zijn van 

mening dat zij het maximale uit de gesprekken 

hebben gehaald en dat de staatssecretaris een aan-

tal belangrijke toezeggingen aan de sector heeft 

gedaan:  

  overleg over de monitoring gegevens;

  de vergunde situatie hoeft niet te worden meege-

nomen in de GO;

  vastleggen reservering in het PAS-programma als 

blijkt dat er niet voldoende ontwikkelruimte is;

  een jaarlijkse evaluatie. 

De NVV en haar collega-belangenbehartigers zul-

len ten aanzien van deze punten verder in overleg 

treden met het ministerie van EZ.

Het advies is dan ook om de GO in te vullen en 

in te sturen. Dit moet voor 15 juni gebeuren.

Foto: Ministerie EZ



‘@IngridJansen4  
goede heldere uitleg 
waarom bzv verkeerd 

is, ook voor de rest van 
Nederland #spijkers’ 

Jasper Huijben (@JasperHuijben)  

Varkenshouder in Drenthe 

Vorige week sprak ik als voorzitter van de NVV op 

een debat van de studievereniging De Veetelers in 

Wageningen. Er moest antwoord worden gegeven 

op de vraag welke rol de markt kan vervullen om 

dierwelzijnswensen uit de samenleving in te vullen 

en wat de rol van de overheid daarin is.

Stichting Natuur & Milieu sprak de NVV publie-

kelijk aan op de rechtszaak tegen de provincie 

Noord-Brabant inzake de Brabantse Zorgvuldig-

heidsscore Veehouderij (BZV). Terwijl de NVV ook 

bezig is met de Innovatie- en Uitvoeringsagenda 

van het Recept voor Duurzaam Varkensvlees. 

Natuur & Milieu vindt dat beide niet met elkaar 

te rijmen vallen. Inmiddels zijn ook Kamervragen 

gesteld door de PvdA over de rechtsgang van 

de NVV tegen de BZV. Volgens de vragenstellers 

houdt de NVV verduurzaming hiermee juist tegen. 

Ons antwoord is duidelijk: de sector wil zélf ver-

der verduurzamen. Zij wil zelfs koploper zijn en 

blijven op het gebied van duurzaamheid. Dit is de 

reden waarom de sector samen met ketenpartners 

Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) en 

de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie 

(Nevedi) actief werkt aan de Innovatie- en Uitvoe-

ringsagenda van het Recept voor Duurzaam Var-

kensvlees. De rode draad in dit ‘recept’ is:  de markt 

is leidend. Noord-Brabant heeft dezelfde ambities. 

In 2010 stelde zij de Commissie Van Doorn in. De 

commissie presenteerde in 2011 het rapport ‘Al 

het vlees duurzaam’. Insteek was dat de markt 

zelf voor duurzaam vlees gaat zorgen in 2020. De 

commissie sloot vervolgens met het ‘Verbond van 

Den Bosch’ een akkoord tussen alle partijen in de 

keten. Afgesproken werd dat verduurzaming een 

verantwoordelijkheid was van alle partijen, met de 

retail als koploper. 

De provincie heeft het advies van haar eigen com-

missie naast zich neergelegd. Zij heeft immers de 

ambities van het Verbond van Den Bosch in wet- 

en regelgeving omgezet, genaamd: de BZV. Daar-

mee heeft zij de varkenshouders en de keten de 

kans ontnomen om verduurzaming via de markt te 

regelen. En dit is nu juist de kern van onze agenda 

én de reden voor de NVV om een rechtszaak tegen 

de BZV aan te spannen.  

Ingrid Jansen

Voorzitter

i.jansen@nvv.nl

 @IngridJansen4

Quotes 
& Tweets

Markt is  
leidend 
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NVV blij met  
intrekken verbod

NVV start samen met ILVO 
onderzoek naar geurhinder

Het verbod op afschrijven op 
ammoniak- en dierrechten wordt 
door het kabinet ingetrokken. Het 
intrekken van het verbod scheelt 
varkenshouders miljoenen euro’s.

De NVV trok samen met LTO Vakgroep Varkens-

houderij in Den Haag direct aan de bel toen bekend 

werd dat de Belastingdienst de aftrekbaarheid van 

investeringen in dierrechten en ammoniak rechten 

zou afschaffen. NVV-voorzitter Ingrid Jansen en 

vicevoorzitter Eric Douma van LTO Varkenshoude-

rij noemden het een ‘onzalige maatregel’, die las-

tenverzwarend zou zijn voor de varkenshouders.

NVV en LTO vonden de maatregel zeer opmerke-

lijk, aangezien het voornemen is om de varkens- en 

pluimveerechten per 1 januari 2018 af te schaffen.

‘Wij waren ook zeer verbaasd dat de Belasting-

dienst hiermee kwam. ‘Onlogisch en onverteer-

baar’, vonden Jansen en Douma destijds.

Het duo is heel erg blij dat het kabinet de maatregel 

heeft ingetrokken. ‘Dat wij direct aan de bel trok-

ken, heeft zijn vruchten afgeworpen’, aldus Jansen 

en Douma..

Kijk voor meer actueel NVV-nieuws op 

www.nvv.nl/nvv-nieuws 

NVV start op korte termijn in  
samenwerking met het Vlaamse  
Instituut voor Landbouw- en Visse-
rijonderzoek (ILVO) een onderzoek  
naar geurhinder.

De NVV is blij dat het Vlaamse Instituut voor Land-

bouw- en Visserijonderzoek ILVO, dit onderzoek 

oppakt.

Er wordt onder meer bekeken wat de impact is 

van die uitstoot en hoe mensen in de omgeving 

die eventuele hinder beleven. De methodiek die 

hiervoor wordt gebruikt, legt een directe link tus-

sen de uitstoot uit de stal en hinder die mensen 

ervaren.

De NVV vermoedt dat geurhinder tegenwoordig 

juist minder voorkomt dan aanvankelijk werd aan-

genomen en hoopt deze aanname aan de hand van 

actuele modellen en methoden te onderbouwen. 

De NVV doet, gezien de vele onzekerheden, een 

beroep op ILVO als onafhankelijke, wetenschappe-

lijke instelling voor het aanleveren van objectieve 

en onderbouwde data. 

In deze specifieke problematiek werkt ILVO ook 

samen met het gespecialiseerde studiebureau 

Olfascan NV. ILVO zal een wetenschappelijk rap-

port opleveren aan de NVV. 

Meer nieuws van de NVV op 

www.nvv.nl/nvv-nieuws 



‘Goed gedaan  
Ingrid! Helder ver-

haal en precies 
zoals het is.’

Janneke Janssens (@JanJan)  

Uitgeefster Vakblad Varkens 

‘@NVVnieuws wat 
goed! Jammer dat ik 
t gemist heb, ik ga 
‘t terugluisteren!’

Heleen Holtmanns  

(@HeleenHoltmanns) 

‘Duidelijke  
Heldere taal van  
IngridJansen4 

#spijkers  #bzv’
Frank van der Burg (@Hoeve_Burglust) 

Varkenshouder in West-Brabant 
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Ingrid Jansen te gast bij Radio 2 
Spijkers met Koppen over BZV
‘Brabant ontneemt ons kans’
NVV-voorzitter Ingrid Jansen was zaterdag 30 mei te gast bij Radio 2 
Spijkers met Koppen. Daar werd gesproken over de extra regels in de 
Brabantse varkenshouderij.

Haar optreden was sterk, helder en duidelijk. Jan-

sen legde in het programma uit waarom de Bra-

bantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) 

verduurzaming juist tegenhoudt en dat kosten 

voor verduurzaming niet steeds maar weer op het 

bordje van de boer moeten komen.

Verdienmodel 
Zij stelde dat de Provincie Noord-Brabant de 

Brabantse varkenshouders een beter verdienmo-

del heeft ontnomen. ‘Brabant heeft ons die kans 

ontnomen door strengere wetgeving bovenop de 

Nederlandse wetgeving te leggen. En de consu-

ment hoeft er niets extra voor te betalen.’

De NVV is van mening dat er een prijskaartje 

hangt aan varkensvlees dat aan bovenwettelijke 

eisen voldoet. Dit is een van de redenen waarom 

de NVV een rechtszaak heeft aangespannen tegen 

de BZV.  De NVV eiste op 27 mei bij de rechter dat 

de onderdelen van de Verordening Ruimte 2014 

(VR2014) die betrekking hebben op de hoogpro-

ductieve veehouderij (waaronder de BZV), geheel 

of gedeeltelijk onverbindend worden verklaard. 

Daarnaast eist de NVV een financiële vergoeding 

voor de extra investeringen en meerkosten die var-

kenshouders moeten maken om aan de BZV te vol-

doen. De uitspraak in deze zaak is op 26 augustus.

In Spijkers met Koppen betoogde Jansen dat var-

kens bij Nederland en Brabant horen. ‘Onze var-

kenssector draagt voor 3,5 miljard euro bij aan de 

Nederlandse economie en we krijgen geen cent 

aan subsidie. Ondanks alle Nederlandse boven-

wettelijke maatregelen zijn we nog in staat om 

competitief te zijn. Wereldwijd komen mensen 

naar onze sector kijken om te zien hoe goed we 

het doen. En het varken is het ultieme kringloop-

dier. Dus we hebben alle reden om als Neder-

landse samenleving trots te zijn op onze varkens-

sector. Wij begrijpen het Brabants voornemen dan 

ook niet zo goed dat ze nu alles willen omzetten in 

wet- en regelgeving.’

Beluister de uitzending terug via 

www.nvv.nl/nvv-nieuws. 

Ingrid Jansen aan tafel bij Felix Meurders en Dolf Jansen.  
Andere gast was Hagar Roijackers van GroenLinks Brabant
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Adverteren in de Trog
Een groot bereik onder uw directe doelgroep!

info@nvv.nl    T 0342-418478

• Oplage circa 2.000 stuks 
• Uitgave elf keer per jaar 
•  Geen afleiding van advertenties 

uit andere veehouderijsectoren

•  Grote attentiewaarde door  
relatief weinig pagina’s

•  Mogelijkheid voor gratis opname 
in rubriek Productnieuws

• Aantrekkelijke tarieven



Kort
nieuws

 NVWA doet het beter
De NVWA heeft in 2014 een flinke verbeterslag 

gemaakt. Dat staat in het jaarverslag. Voor de 

roodvleesketen zijn nieuwe, verkorte inspectie-

lijsten ontwikkeld. Zo nam bezoedeling - vervui-

ling door bijvoorbeeld mest en haren - tijdens de 

slacht van zowel varkens als runderen fors af. 

 MOB verliest rechtszaak
De milieuvergunning voor de varkenshouderij 

in het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst, 

blijft grotendeels in stand. Dat heeft de Raad 

van State bepaald. Wel mogen er 1.120 varkens 

minder worden gehouden dan aanvankelijk was 

vergund. Coöperatie Mobilisation for the Envi-

ronment (MOB), Wakker Dier en Vereniging Be-

houd de Parel hadden bezwaar gemaakt tegen 

de milieuvergunning. 

 Partnerschap Topigs Norsvin
JSR Genetics en Topigs Norsvin starten een 

genetisch partnerschap voor de markt in 

Groot-Brittannië. JSR Genetics wordt exclusief 

distributeur van Topigs Norsvin genetica in 

Groot-Brittannië. De k.i.-activiteiten van AIM 

UK in Groot-Brittannië worden opgenomen in 

de k.i.-organisatie van JSR Genetics. 

 Agrifirm start ‘Dutch Farming’
De vorig jaar gestarte imagocampagne ‘Mede 

mogelijk maken’ met afbeeldingen van agrari-

sche producten van leden van Agrifirm op zo’n 

100 vrachtwagens, krijgt een vervolg onder de 

naam ‘Dutch Farming’. Met deze overkoepe-

lende naam toont Agrifirm dat ze trots is op de 

Nederlandse landbouw. 

 Eén belangenbehartiger
‘Op termijn moeten we komen tot één belan-

genbehartiger voor de varkenshouderij.’ Dat 

zeggen Ingrid Jansen (NVV) en Eric Douma (LTO 

Varkenshouderij) in vakblad Boerderij. Jansen 

noemt daarbij de toekomstvisie van de NVV, 

waarin dit voornemen ook genoemd staat. Het 

gevoel om tot één belangenbehartiger te ko-

men is versterkt door de samenwerking in het 

Verenigd Varkenshouderij Platform (VVP).

Meer nieuws is te vinden op: 

www.nvv.nl/nvv-nieuws-de-sector
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Varkenssector blij met  
daling antibioticagebruik
Het antibioticagebruik in de varkenshouderij is in 2014 opnieuw gedaald. 
Vorig jaar werd door varkenshouders 4,4 procent minder antibiotica  
gebruikt ten opzichte van 2013. 

Ook worden in de varkenshouderij nagenoeg geen 

‘voor de humane sector kritische middelen’ meer 

gebruikt. Een en ander staat te lezen in het rap-

port van de Stichting Diergeneesmiddelenautori-

teit (SDa): ‘Het gebruik van antibiotica bij land-

bouwhuisdieren in 2014: Trends, benchmarken 

bedrijven en dierenartsen’, dat vorige maand is 

uitgekomen. Het rapport is te downloaden via: 

www.nvv.nl/rapporten-en-onderzoeken

Het rapport beschrijft het gebruik van antibiotica 

bij landbouwhuisdieren en het voorschrijfpatroon 

van dierenartsen in 2014.

Blij
De varkenssector is verheugd dat er opnieuw een 

daling van het antibioticagebruik is waargenomen, 

ook al is deze beperkter dan voorgaande jaren.

‘Wij hebben als varkenshouderij de afgelopen 

jaren grote stappen vooruit gezet en worden in 

het buitenland zelfs als voorbeeld gesteld. Wij 

zijn blij dat er nog steeds een (beperkte) daling 

van het antibioticagebruik zichtbaar is in de SDa-

cijfers’, zegt voorzitter Ingrid Jansen van de Pro-

ducenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en 

tevens voorzitter van de Werkgroep Varkens van 

de Taskforce Antibioticaresistentie. ‘Goed nieuws 

is ook dat het gebruik van voor de humane sector 

‘kritische middelen’ in de varkenshouderij vrijwel 

op nul staat.’

Verwachting
Dat de daling van het antibioticagebruik beperkter 

is dan in voorgaande jaren, ligt volgens Jansen in 

de lijn der verwachting. ‘De varkenssector heeft 

tussen 2009 en 2014 een flinke reductie behaald 

en het laaghangend fruit is geplukt.’ 

Belangrijk is volgens Jansen echter ook, om niet 

alleen te focussen op daling van het antibioticage-

bruik. ‘Minstens zo belangrijk is ons te richten op 

verantwoord gebruik én het verder verhogen van 

de varkensgezondheid, zodat een ziek dier altijd 

behandeld kan blijven worden.’

Niet stil zitten
De positieve cijfers zijn overigens geen reden om 

stil te zitten. Integendeel, meent Jansen. ‘Wij zijn 

er nog niet. Daarom wordt, in samenwerking met 

onder andere de SDa, gewerkt aan aanvullende 

acties.’ Met aanvullende maatregelen moet het 

volgens Jansen mogelijk zijn om het antibiotica-

gebruik verder te verminderen én antibiotica nog 

verantwoorder in te zetten. 

Voor een verdere reductie van het gebruik zet 

de varkenssector de komende maanden in op:

  Het opzetten van een goede begeleidings-

structuur en interventiemaatregelen voor 

bedrijven die zich structureel in het rode 

gebied bevinden; hiervoor wordt op korte 

termijn een pilot gestart.

  Onderzoek naar het identificeren van inter-

ventiemaatregelen (succesfactoren) voor 

het verhogen van de varkensgezondheid. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder 70 

bedrijven. 

  Aanpassing van diercategorieën in de SDa-

systematiek.

  Verplichte online monitoring door de die-

renarts na elk bedrijfsbezoek over de dier-

gezondheidssituatie op het bedrijf met 

ingang van 1 juli 2015. 

Maatregelen verdere reductie
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Nieuws

Bijeenkomst over  
Varken van Morgen

ALV POV  
op 29 juni
Op maandag 29 juni vindt de Alge-
mene Ledenvergadering plaats van 
de POV.

De vergadering is in Zalencentrum ‘Wieleman’, 

Dorpstraat 11 te Westervoort. Leden van de POV 

staan aan het roer. De POV hoopt dan ook op een 

grote opkomst om samen met de leden een aantal 

belangrijke zaken te bespreken.

De agenda is via de e-mail al toegestuurd aan de 

leden. De definitieve agenda en de stukken worden 

op 12 juni a.s. toegestuurd. Nog geen lid van de 

POV? Ga naar www.pov.nl voor meer informatie. 

Op maandag 15 juni houdt de 
POV een avond voor (potentiële) 
deelnemers aan het Varken van 
Morgen.

Tijdens deze bijeenkomst wordt samen met de 

POV-leden verkend wat er nodig is om voor de 

varkenshouders een betere positie in de keten te 

ontwikkelen. U kunt daarbij denken aan het instel-

len van een langetermijnprijs voor de afzet van uw 

vleesvarkens. Welke ideeën of knelpunten spelen bij 

u? Tijdens de bijeenkomst geeft Maurits Steverink 

van True Food Projects een presentatie. Hij gaat in 

op onder meer: kracht van duurzame concepten, 

ketensamenwerking, vergoeding voor meerkosten 

en invloed uitoefenen op aanbod varkensvlees.

De avond heeft plaats in:
Zalencentrum Wieleman

Dorpstraat 11

6931 BA in Westervoort (bij Arnhem)

De POV roept alle potentiële (POV-)deelnemers aan 

het Varken van Morgen op om deze avond bij te 

wonen en mee te praten. De inloop is vanaf 19.30 

uur, de bijeenkomst begint om 20.00 uur. 

ABAB heeft vorige maand een donatie gedaan voor de sector-pr van 
de varkenshouderij. John Verhagen, Voorzitter Hoofddirectie van ABAB 
Groep B.V., overhandigde een cheque ter waarde van 5.000 euro aan de 
Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). 

Het geld komt rechtstreeks ten goede aan de 

sector-pr en -promotie van de varkenshouderij in 

2015.

Het bedrag werd symbolisch overhandigd aan 

POV-voorzitter Ingrid Jansen. Die toonde zich in 

haar nopjes met de donatie van ABAB. ‘Wij zijn blij 

dat bedrijven in de periferie van de varkenshou-

derij, zoals ABAB, net zoveel waarde hechten aan 

goede pr voor de sector als wij.’

Jansen noemt ABAB een voorbeeld voor collega’s. 

ABAB laat volgens haar hiermee zien dat niet 

alleen de varkenshouders gebaat zijn bij een goed 

imago, maar dat continue sector-pr ook de toele-

verende bedrijven profijt oplevert. Zij roept bedrij-

ven die verbonden zijn aan de varkenshouderij en 

nog geen bedrag hebben gestort, dan ook op om 

het voorbeeld van ABAB te volgen. ‘Immers, een 

goed imago van de Nederlandse varkenshouderij 

betekent breed maatschappelijk draagvlak, min-

der kostprijsverhogende maatregelen voor de boer 

en daarmee een gezonde en vitale sector. Bedrij-

ven in de periferie van onze sector hebben daar 

ook baat bij.’

ABAB benadrukt dat er geen tegenprestaties wor-

den verwacht van de POV. ‘Wij vragen er zelf niets 

voor terug, behalve dat het geld goed en recht-

streeks wordt besteed aan de pr-activiteiten in 

de sector. Wij zijn er ook van overtuigd dat dit zal 

gebeuren.’

Ondersteunen
Jansen verzekerde John Verhagen dat het geld 

goed terecht zal komen. ‘Door donaties van 

bedrijven zoals ABAB kunnen wij organisaties en 

mensen, die zich veelal vrijwillig inzetten voor het 

imago van onze sector, ondersteunen met een 

financiële bijdrage.’

ABAB is het tweede bedrijf dat zo’n grote donatie 

doet voor de sector-pr. Eerder stortte diergenees-

middelenfabrikant Merial al 5.000 euro.

‘ABAB Accountants en Adviseurs heeft een groot 

aantal klanten in de varkenshouderij. Wij willen 

laten zien, dat wij achter onze klanten staan en 

natuurlijk hebben wij ook belang bij een sterkere 

varkenssector. De activiteiten van POV dragen 

bij aan het versterken van de varkenshouderij in 

Nederland’, geeft John Verhagen aan. ‘De varkens-

houderij is voor ons een strategische sector. Daar 

investeren we graag in.’

Heeft u nog niet gedoneerd voor sector-pr 2015? 

Stuur een mail naar info@pov.nl voor meer 

informatie. 

ABAB doneert 5.000 euro voor sector-pr

Ingrid Jansen blij met de donatie van ABAB. Rechts 
John Verhagen die zijn handtekening zet onder de 
symbolische cheque.
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POV wil gesprek met provincie 
Noord-Brabant over nulstand wilde zwijnen
De POV gaat zo snel mogelijk in gesprek met de provincie Noord-Brabant 
en met het ministerie van Economische Zaken (EZ) over het Brabantse 
voornemen om de nulstand voor wilde zwijnen los te laten.

Noord-Brabant wil in plaats van de nulstand 

maatregelen nemen om de populatie beheersbaar 

te maken en kondigt daarvoor een plan aan. De 

POV is hierover verbaasd. ‘Het loslaten van de nul-

stand voor wilde zwijnen is immers in strijd met 

de afspraken die wij recent met het ministerie van 

EZ hebben gemaakt in het Diergezondheidsfonds’, 

zeggen POV-voorzitter Ingrid Jansen en vicevoor-

zitter Eric Douma. ‘In die afspraken staat juist dat 

de overheid en de sector inzetten op handhaving 

van het nulstandbeleid.’

Diergezondheid
Meer wilde zwijnen leveren meer risico op voor de 

diergezondheid, zoals verspreiding van Afrikaanse 

of Klassieke Varkenspest.  ‘Onze varkenshouders 

zijn keihard aan het werk om de gezondheid van 

hun dieren te verhogen en als POV werken wij 

momenteel intensief aan het bouwen van een 

nieuw kwaliteitssysteem dat de gezondheidssta-

tus op bedrijven nog verder moet verhogen. Dan 

mag het niet zo zijn dat al die inspanningen teniet 

worden gedaan door een toename van het aan-

tal wilde zwijnen en de diergezondheidsrisico’s 

die dat met zich meebrengt’, menen Jansen en 

Douma. 

Het onderhoud van de 26 zichtstallen in Nederland wordt dit jaar volledig 
gefinancierd door de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).

Het onderhoud van de zichtstallen (waar burgers 

zeven dagen per week, 365 dagen per jaar gra-

tis kunnen zien hoe de varkenshouders hun dieren 

houden) kan worden betaald uit de donaties die var-

kenshouders en toeleverende bedrijven de afgelopen 

maanden hebben gedaan. 

Voorzitter Ingrid Jansen van de POV stelt dat de 

zichtstallen zeer belangrijk zijn voor de maatschap-

pelijke acceptatie en het imago van de Nederlandse 

varkenshouderij. ‘De ondernemers met een zichtstal 

doen zeer waardevol werk en steken hun nek uit 

voor al hun collega’s. Het financieren van de zicht-

stallen is dan ook geen enkel punt van discussie.’

Uitbreiding
Voor de uitbreiding van het aantal zichtstallen heeft 

de POV besloten dat ondernemers die in samenwer-

king met Varkens in Zicht een zichtstal willen inrich-

ten, per keer een aanvraag kunnen indienen. Deze 

aanvragen worden dan afzonderlijk door het POV-

bestuur getoetst. Varkens in Zicht is voornemens om 

het aantal zichtstallen dit jaar met drie uit te breiden.

Weekend
Voor het Weekend van het Varken is op dit moment 

niet genoeg financiering beschikbaar. Varkens in 

Zicht en de POV bekijken de komende periode geza-

menlijk of de jaarlijkse open dagen bij varkenshou-

ders op een andere wijze ingevuld kunnen worden. 

‘Daar zijn goede ideeën over en samen gaan we die 

ideeën in de POV werkgroep pr, waar Varkens in Zicht 

ook in participeert, uitwerken’, zegt Jansen.

Blij
Varkens in Zicht is blij met de financiële steun van 

de POV voor het onderhoud van de zichtstallen. ‘Dit 

ervaren onze zichtstalhouders als een erkenning en 

een flinke steun in de rug voor het werk dat zij al 

jaren verzetten. Wij willen alle varkenshouders en 

bedrijven die een donatie hebben gedaan, dan ook 

bedanken’, zegt projectleider Mechie Beurskens. 

Oproep
Ingrid Jansen roept varkenshouders en toeleverende 

bedrijven, die nog geen donatie hebben gedaan 

voor de sector-pr varkenshouderij, nogmaals op een 

bedrag te storten. ‘Dan kan de POV zich, samen met 

de pr-initiatieven, blijven inzetten om het imago van 

de sector te verbeteren.’

Wilt u meer informatie over doneren voor sector-pr? 

Mail dan naar: info@pov.nl. 

POV financiert zichtstallen

Dankzij donaties van varkenshouders en toeleverende bedrijven kunnen 
de zichtstallen dit jaar worden onderhouden. Foto: NVV
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Mestverwerking MACE snakt naar start

NVV en LTO werken aan  
wegwerken overschotten

‘Alsof je loonbelasting betaalt, maar niet mag werken’

‘Het is alsof je loonbelasting betaalt, maar niet mag werken.’ Zo om-
schrijft bestuurslid Twan van den Heuvel de status van het mestverwer-
kingsinitiatief MACE in Landhorst.

‘Met onze mestverwerkingsinstallatie kunnen 

we als varkenshouders laten zien dat we op een 

duurzame manier mest kunnen verwerken, precies 

zoals de overheid ons dat oplegt. En we kunnen 

zo ook de prijzen voor mestafzet laten dalen met 

misschien wel 50 procent’, zegt het bestuur van 

MACE. Op de beoogde locatie in Landhorst zou 

jaarlijks 500.000 ton drijfmest - een kwart van het 

mestoverschot van heel Noord-Brabant - verwerkt 

moeten worden.

‘Dit willen wij doen met de best beschikbare tech-

niek. Door deze omvang is het ook haalbaar en 

betaalbaar.’

Probleem is echter dat de vergunningverle-

ning maar niet van de grond komt en dat er niet 

gebouwd kan worden. ‘En ondertussen zitten 

honderden varkenshouders met torenhoge prijzen 

voor de mestafzet.’

MACE heeft halverwege vorig jaar zelfs staatsse-

cretaris Sharon Dijksma een brandbrief gestuurd 

om voor tweehonderd boeren uitstel te vragen om 

aan de mestverwerkingsplicht te voldoen. ‘Het is 

zo frustrerend dat alles in de startblokken staat. 

Maar door de tegenstand van organisaties en 

besluiteloosheid van bestuurders kan onze instal-

latie nog steeds niet draaien. ‘En wij hebben nog 

steeds geen afdoende antwoord gekregen van 

Dijksma. Beslissingen worden maar uitgesteld en 

uitgesteld’, zegt MACE. 

Oneerlijk
Het voelt voor het bestuur als een oneerlijk spel. 

‘Tegenstanders van mestverwerking weten precies 

hoe ze het spel moeten spelen. Bezwaar indienen 

tegen mestverwerkingsinitiatieven zoals de onze, 

betekent op termijn krimp van de varkensstapel. 

De tegenstanders van de veehouderij willlen zo’n 

krimp en dit is een van hun wapens om dit voor 

elkaar te krijgen.’ Het bestuur van MACE blijft naar 

eigen zeggen tegen muren oplopen. ‘Want is het 

ene spel niet gespeeld, dan treedt er wel weer een 

andere politieke samenstelling aan in provincies 

of in Nederland. En niemand hakt intussen een 

knoop door. Erg frustrerend. Voor ons en zeker 

voor de varkenshouders in Brabant,’ vindt het 

bestuur van MACE.

Regels
Aan de ene kant worden de varkenshouderij aller-

lei wetgeving en regels opgelegd om mest te ver-

werken en aan de andere kant worden duurzame 

mestverwerkingsinitiatieven zoals MACE tegenge-

houden. ‘Hoe kunnen wij nou vvo’s afsluiten als er 

niemand in de provincie of op het ministerie een 

besluit neemt? Hoe kunnen mensen nou verwach-

ten dat varkenshouders op een duurzame manier 

hun mest verwerken, als er niets van de grond 

komt?’ vraagt het bestuur zich af. 

Dijksma
Inzet van MACE is nu om, lopende alle procedu-

res, een tijdelijke vergunning voor de periode van 

vijf jaar te krijgen. ‘Wij denken erover om staats-

secretaris Dijksma te dagen om een besluit via de 

rechter af te dwingen. Wij voldoen overal aan, het 

is onbegrijpelijk dat het allemaal zo lang duurt.’

Meer informatie over MACE vindt u op 

www.macemestverwerking.nl 

Veel varkenshouders zitten  
momenteel met torenhoge prijzen 
voor de afzet van mest. NVV en 
LTO proberen de komende maan-
den de druk van de mestmarkt eraf 
te krijgen.

‘Wij willen ervoor zorgen dat alle voorraden voor 

het einde van het jaar zijn weggewerkt’, zegt vice-

voorzitter Theo Duteweerd van de NVV. NVV en 

LTO hebben inmiddels actuele cijfers opgevraagd 

bij het RVO over de mestafzet in 2015 ten opzichte 

van 2014. ‘Alle signalen die wij binnenkrijgen, 

worden bevestigd. In sommige provincies wordt 

wel tot 40 procent minder mest afgezet dan vorig 

jaar’, aldus Duteweerd. De problemen zijn overal 

groot, maar boven de grote rivieren is het pro-

bleem volgens hem op dit moment het grootst.

Nu duidelijk is waar de overcapaciteit is, wordt 

samen met het Projectbureau Lokale Mestverwer-

king (PLMV), waarin LTO, adviesbureau Agrifirm 

Exlan en Mestac participeren, geprobeerd de 

overcapaciteit en het aanbod bij elkaar te bren-

gen. ‘Wij pakken deze faciliterende rol voor de 

varkenshouders op. Anders moeten individuele 

boeren zelf proberen hun mest kwijt te raken. Dat 

is bijna niet te doen’, aldus Duteweerd. ‘Iedereen 

loopt tegen muren op.’

NVV en LTO inventariseren het aanbod en PLMV 

heeft volgens Duteweerd goed in beeld waar de 

vraag zit. ‘Aanbod en vraag worden dan door 

PLMV gematcht en op die manier hopen wij de 

overschotten te kunnen wegwerken.’

Heeft u vragen over dit onderwerp? 

Mail naar: info@nvv.nl 
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Nieuws uit de regio’s

Rivierengebied

Salland

Veluwe

Varkenshouder en NVV-lid John Tilleman is de eerste varkenshouder in Ne-
derland die het logo ‘Varkens horen bij Nederland’ heeft vereeuwigd op een 
toegangsbord.

Bij zijn bedrijf in het Betuwse Herveld prijkt het bord 

fier op het toegangshek. Het bord is een cadeautje 

van zijn vrouw Jolanda, die John ermee op de och-

tend van zijn 50e verjaardag verraste. ‘Wij vonden 

het filmpje ‘Varkens horen bij Nederland’ zo mooi en 

het logo dat erbij hoort ook. Daarom dacht ik dat 

het leuk was om er een groot bord van te maken, 

als verjaardagscadeau’, vertelt Jolanda. ‘En John is er 

heel erg blij mee.’

Offensief
Varkens horen bij Nederland werd in september 

2014 geïntroduceerd door de NVV in de toekomstvi-

sie en het offensief voor het Nederlandse varken. De 

NVV wil het Nederlandse varken de komende jaren 

beter op de kaart zetten en ervoor zorgen dat bur-

gers, consumenten en politiek ons varken weer op 

waarde gaan schatten.  

Mooi idee
NVV-voorzitter Ingrid Jansen vindt het een mooi idee 

van Jolanda Tilleman om haar man met zo’n bord te 

verrassen. ‘Hoe meer varkenshouders dit uitdragen, 

hoe beter’, aldus Jansen. De NVV onderzoekt op dit 

moment de mogelijkheden voor soortgelijke borden 

voor al haar leden. 

Jong geleerd, oud gedaan. Het aloude spreekwoord gaat zeer zeker op 
voor de 7-jarige Mark van Leussen uit Dalfsen.

De jonge ruiter, zoon van varkenshouders en NVV-

leden Henry en Marianne van Leussen, weet nu 

al hoe je een sector moet promoten. Tijdens zijn 

geliefde paardensport promootte hij onlangs de 

varkens door verkleed als varkentje in een wed-

strijd te starten. ‘En hij is daarnaast heel gecon-

centreerd aan het rijden’, zeggen zijn ouders. ‘Heel 

veel mensen, onder wie ook varkenshouders, rea-

geerden heel positief.’

Mark snapt het inderdaad al op jonge leeftijd: Var-

kens horen bij Nederland! 

Dagelijks Bestuurslid Gert van Beek uit Putten fietste op 4 juni mee met 
het BIG Challenge-team tijdens Alpe d’HuZes. 

Tijdens dit fietsevenement fietsten de veehouders 

van het BIG Challenge-team maximaal zes keer de 

berg op om zo geld in te zamelen tegen kanker. 

Van Beek kijkt terug op weer een geweldige editie 

van Alpe d’HuZes. ‘Het is zo bijzonder om hieraan 

mee te mogen doen. Echt geweldig. Aan mensen 

die er nog nooit bij zijn geweest, kun je het niet 

uitleggen. Je moet het zelf ervaren.’

BIG Challenge heeft met de actie ruim 6 ton opge-

haald. Dit geld wordt rechtstreeks aan het KWF 

gedoneerd. Gert van Beek haalde zelf ruim 9.000 

euro aan sponsorgeld binnen. In het team van 

Gert fietste ook de 14-jarige Dirk van de Lagemaat 

mee. Elly van de Lagemaat en Wilma van Beek lie-

pen de dag ervoor de Alpe d’Huez op tijdens Alpe 

d’HuZus. 

Mark van Leussen  
op zijn pony

Gert van Beek tijdens  
Alpe d’Huzes



Kort
nieuws

 Groei Duitse slacht stokt
Aan de stormachtige groei van de Duitse slacht-

sector is een eind gekomen. In 2011 werden bijna 

60 miljoen varkens geslacht. Sindsdien stabilise-

ren de slachtaantallen tussen de 58 en 60 mil-

joen per jaar, meldt Boerderij.nl. Reden van de 

stagnerende groei van de slachtsector is dat de 

varkenshouderij in Duitsland nauwelijks groei-

ruimte meer heeft. 

 China reddingsboei
De Chinese varkensmarkt zou dit jaar als red-

dingsboei kunnen functioneren voor de Eu-

ropese varkenssector. Dat zegt de Britse or-

ganisatie voor de varkensexport, BPEX. De 

varkens vleesproductie in China is het afgelopen 

jaar flink ingekrompen, als gevolg van lage var-

kensprijzen en hoge voerkosten. Vooral kleine 

zogenoemde ‘backyard’ bedrijven zijn ermee 

gestopt.

 Danish Crown breidt uit
Vleesconcern Danish Crown heeft het slachte-

rijbedrijf Dalsjöfors Slakteri in Borås in de buurt 

van Gotenburg. Dalsöfors slacht zowel varkens 

als runderen en draait een omzet van zo’n 125 

miljoen euro per jaar. Het vlees wordt voor het 

grootste deel afgezet aan de detailhandel. 

 Zweden pakt MRSA aan
De gezondheidszorg in Zweden bespaart per 

jaar minstens 1 miljoen euro dankzij de preven-

tieve maatregelen van de varkenshouderij te-

gen MRSA. De varkensbedrijven in Zweden zijn 

MRSA-vrij en willen dit zien te blijven door onder 

meer geïmporteerde fokvarkens eerst te testen.

 PED onder controle in VS
Het PED-virus lijkt in de Verenigde Staten gro-

tendeels onder controle te zijn en de productie 

neemt toe. Hierdoor gaan varkenshouders dit 

jaar de productie naar verwachting uitbreiden. 

Het Amerikaanse ministerie van landbouw 

(USDA) verwacht dat de varkensvleesproductie 

in het tweede kwartaal van dit jaar 5,8 procent 

hoger ligt dan in 2014. Ook voor 2016 wordt een 

productiegroei van 1 procent verwacht.

Meer nieuws is te vinden op: 

www.nvv.nl/nvv-nieuws-de-sector
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Algemene Leden-
vergadering op 22 juni
Helma Lodders spreekt over ‘Kwaliteit heeft prijs’

De Algemene ledenvergadering van de NVV is dit jaar op 22 juni.  
De ALV wordt gehouden in Zalencentrum De Bongerd, Flessestraat 54, 
6666 CR te Heteren.

Het eerste deel van de vergadering, dat alleen 

voor leden toegankelijk is, begint om 20.00 uur. 

Om 19.30 uur is er ontvangst met koffie en thee. 

Na het besloten deel volgt het openbare gedeelte, 

waar Tweede Kamerlid Helma Lodders van de VVD 

zal spreken. Het thema van haar bijdrage is: ‘Kwa-

liteit heeft prijs’. Ook zal een slager vertellen over 

zijn eigen vleesconcepten en marketingtechnieken, 

met aansluitend een proeverij.

Het besloten gedeelte wordt afgetrapt door NVV-

voorzitter Ingrid Jansen. Tijdens de avond komt 

onder meer het jaarverslag 2014 aan de orde. 

Dit jaarverslag ligt vanaf heden voor de leden ter 

inzage op het NVV-secretariaat en wordt u op ver-

zoek toegezonden. Verder zullen enkele financiële 

zaken worden besproken, zoals de begroting 2016 

en het financieel verslag over 2014. Ook deze liggen 

vanaf heden voor de leden op het NVV-secretariaat 

ter inzage en worden op verzoek toegezonden. 

Om 20.45 uur is het woord aan Helma Lodders. 

Zij zal spreken over de verduurzamingsslag van de 

varkenshouderij zonder overheidsbemoeienis en 

verankering in wetten en regels. En over hoe de 

varkenshouderij kan samenwerken met de politiek 

en de overheid om de consument ervan bewust te 

maken dat kwaliteit een prijs heeft. Aansluitend is 

er een discussie onder leiding van Ingrid Jansen. De 

avond wordt afgesloten met een netwerkborrel.  

Helma Lodders. 
Foto: Tweede Kamer

Kijk regelmatig op de website NVV
De website van de NVV wordt steeds vaker geraadpleegd voor het laatste 
nieuws van de NVV, nieuws uit de sector en de stand van zaken op het 
gebied van diverse dossiers.

De website wordt elke dag geüpdatet met nieuw-

tjes, prijsinformatie, informatie over mestprijzen 

en andere interessante ledeninformatie. Wilt u op 

de hoogte blijven van de actualiteit in uw sector, 

kijk dan elke dag even op www.nvv.nl.

Behalve nieuws en prijsinformatie, staat er nog 

veel meer op de website. Zo hebben wij de dos-

siers antibiotica en PED (www.nvv.nl/dossiers). 

Daarin staat alle relevante (en actuele) informa-

tie over deze onderwerpen. In ‘actuele dossiers’ 

(www.nvv.nl/actuele-dossiers) houden wij u op 

de hoogte van de stand van zaken over de belan-

genbehartiging op diverse onderwerpen.

Ook is er een pagina ‘rapporten en onderzoeken’. 

Daar vindt u interessante (actuele) rapporten over 

zaken die de varkenshouderij aangaan. Kijk daar-

voor op www.nvv.nl/rapporten-en-onderzoeken. 

Wilt u oude edities van De Trog nog lezen? Dan 

kunt u gaan naar www.nvv.nl/archief. Daar staan 

de edities van De Trog vanaf 2013. 

Heeft u vragen over onze website,  

mist u iets of heeft u tips? Mail dan naar 

info@nvv.nl. 
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19-06-2015: 13.00-19.00 uur

20-06-2015: 10.00-16.00 uur

Open Innovatie Dagen

VIC Sterksel, Vlaamseweg 17 te Sterksel

16-06-2015: 19.30 uur

Open avond CAV Vilentum (deeltijd)

De Drieslag 4 te Dronten

17-06-2015: 19.00-22.30 uur

Pig Business Thema-avond ‘Fokkerij’

Ons Boerenerf, Banendijk 5 te Nederweert-Eind

20-06-2015: 10.00-16.00 uur

ForFarmers Relatiedagen met Yvon Jaspers

ForFarmers, Botterweg 4 te Zwolle

24-06-2015: 10.00-15.00 uur

Symposium Biologische Velddag (Agrifirm)

PPO, Edelhertweg 1 te Lelystad

26-06-2015: 10.00-18.00 uur

ForFarmers Young Farmers Day met  

Yvon Jaspers

ForFarmers, Kwinkweerd 12 te Lochem

27-06-2015: 10.00-16.00 uur

ForFarmers Relatiedagen met Yvon Jaspers

ForFarmers, Kwinkweerd 12 te Lochem

Kijk voor meer agendatips op  

www.nvv.nl/agenda-varkenshouderij

Agenda 
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Trappen

Zo’n anderhalve week geleden trapten tiental-

len veehouders, onder wie varkenshouders, zich 

in het zweet tijdens de Alpe d’HuZes. Onder de 

naam BIG Challenge doet, sinds 2009, elk jaar een 

grote groep boeren én mensen uit de periferie van 

de agrarische sector mee aan dit evenement. De 

opbrengst komt geheel ten goede aan het KWF 

Kankerfonds. Het levert altijd veel positieve publi-

citeit op voor de veehouderij.

BIG Challenge is in 2009 begonnen door adviseur 

voor de varkenshouderij, Herman Houweling. Hij 

leed zelf aan kanker en stierf in januari 2010 aan 

de vreselijke ziekte. Op 4 juni 2009 zei hij: ‘Als ik 

boven op de top van de Alpe d’Huez sta, wil ik met 

trots kunnen zeggen dat óók de Nederlandse var-

kenshouderij een wezenlijke bijdrage levert aan de 

strijd tegen kanker.’ Dat lukte. De berg bedwong 

hij twee keer op één dag. De opbrengst namens 

BIG Challenge was ruim 100.000 euro.

Dit bedrag liep in de jaren erna elke keer op. Met 

als hoogtepunt een bedrag van ruim 1,4 miljoen 

euro in 2013. Vorig jaar haalde BIG Challenge ruim 

8 ton op en dit jaar komt de teller op ruim 6 ton. 

BIG Challenge is daarmee de derde grootste dona-

teur van het KWF.

Het is elk jaar weer een zeer knappe prestatie 

van de Nederlandse veehouders. Niet alleen het 

trappen tegen de berg op en alle maandenlange 

trainingen daaraan voorafgaand, maar ook om, 

ondanks economische crisis en tegenslagen, toch 

nog zoveel sponsors weten te vinden om de mede-

mens te helpen.

De Nederlandse boeren-deelnemers mogen dan 

ook trots zijn op zichzelf. En alle andere boeren 

mogen trots zijn op hun collega’s. Hun inzet straalt 

immers af op de hele sector.  

Maar… BIG Challenge mist volgens mij nog één 

team. Een team met mensen zoals Marianne 

Thieme, Esther Ouwehand (PvdD), Antoinette 

Hetsenberger (Radar), Roos Vonk (vleeshater) 

Hans Baaij (Varkens in Nood), Jacomijn Pluijmers 

(Milieudefensie), Hanne van Ormondt (Wakker 

Dier) en Sjoerd van der Wouw (ex-Wakker Dier, nu 

Foodwatch) en anderen die graag tegen de agro-

sector aan trappen.

Daarom heb ik voor mijzelf een ‘big challenge’ 

gesteld: In 2016 dit of een soortgelijk team bij 

elkaar krijgen en die toe te voegen aan BIG Chal-

lenge. 

Al was het alleen maar om ze eens een keertje 

ergens anders tegenaan te laten trappen dan 

tegen de veehouderij. 

Caroline van der Plas

Medewerker Communicatie & PR 

c.vanderplas@nvv.nl

 @Lientje1967

Lees alle columns op: 

ww.nvv.nl/columns-

caroline-vander-plas
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tel/fax: 06-22248387/0548-595783
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 regio Twente: 
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tel/fax: 0547-292421/--
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twitter: @Doescho

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

 regio Veluwe: 
Pieter Bouw, Voorthuizen
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twitter: @Pieter_bouw

 regio Rivierengebied:
Johnny Bull, Horssen 
tel/fax: 0487-542613/0487-540711
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twitter: @Johnnybull_
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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
twitter: @FransvanHeertum

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

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

Arno Bonte wint vleespakket

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

25 juni, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

24 september, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

20 t/m 22 oktober, Landbouwdagen Intensieve Veehouderij, Evenementenhal te Hardenberg

29 oktober, 20.00 uur, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

 Varkens K.I. Nederland te Helvoirt

 Fransen Gerrits BV te Erp

 C.D. Heuvelman te Ouderkerk a/d IJssel

 Isidorus Mengvoeders BV te Weert

 Merial BV te Velserbroek

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:

Veel NVV-leden vulden in april de enquête in over de bedrijfsetiquette. 
Onder alle inzenders hebben wij een vleespakket ter waarde van 50 euro 
van slager en NVV-lid Hans Joosten uit Dodewaard verloot.

De gelukkige winnaar was Arno Bonte uit de NVV-regio Salland. Hij kreeg onlangs het vleespakket uitge-

reikt van onze stagiaire Iris Bos. Zij voerde ook de enquête uit. De resultaten worden binnenkort bekend-

gemaakt. 


