
Ledenblad Nederlandse 
Vakbond Varkenshouders
nr. 226  |  Oktober 2014

Klopmerken 
mag weer

Nieuws uit 
de regio’s 5 8

Meldpunt 
Valse Lesstof 3

Het kabinet wil de varkensvleesketen steunen bij het 

zoeken naar oplossingen voor de problemen waar de 

sector mee worstelt.

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft dat verzekerd 

aan het Platform Varkensketen, het samenwerkings-

verband van NVV, COV, LTO en Nevedi, dat uitvoering 

geeft aan de gezamenlijke duurzaamheidsagenda. 

Het Platform voerde vorige week overleg met Dijks-

ma over de zorgelijke situatie in de varkenshouderij.

Aanleiding was de brandbrief die het Platform Var-

kensketen twee weken geleden stuurde aan de 

staatssecretaris. NVV-voorzitter Ingrid Jansen noemt 

het een positief gesprek. ‘Dijksma heeft duidelijk 

gemaakt dat ze de ernst van de situatie begrijpt. Ze 

toonde zich bereid om samen met de varkenssector 

actie te ondernemen.’ Zo wil de overheid initiatieven 

ondersteunen om nieuwe afzetmarkten voor de ex-

port van varkensvlees naar derde landen te zoeken. 

De staatssecretaris heeft inmiddels contacten gelegd 

met collega’s in de omringende landen om mogelijk 

gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen. Belemme-

ringen die er nog zijn wil ze oplossen via de ambas-

sades en haar landbouwattachés. 

Grüne Woche
Ze reageerde positief op het verzoek van de sector 

om initiatieven rond afzetbevordering, zoals de COV-

website ‘Pork from Holland’ onder de aandacht te 

brengen van exportlanden. Hetzelfde geldt voor het 

initiatief om in januari met een stand op de Grüne 

Woche, een belangrijke landbouwgerelateerde con-

sumentenbeurs in Berlijn, het Nederlandse varkens-

vlees internationaal onder de aandacht te brengen.

Het Platform Varkensketen gaat in Brussel een meer-

jarenplan voor de promotie van varkensvlees indie-

nen. Om in aanmerking te komen voor EU-gelden 

moet dat al op korte termijn klaar zijn. Dijksma zegde 

toe het Platform hierbij binnen de kaders van het 

Europese promotieprogramma zoveel mogelijk bij te 

staan. Het Platform heeft zich tevens hard gemaakt 

dat op termijn marktkracht georganiseerd kan wor-

den via de Producenten Organisatie Varkenshouderij. 

Europese regelgeving biedt ruimte om marktkracht te 

organiseren. Dijksma is bereid om zich in Brussel zich 

hiervoor in te spannen. Een particulieren opslagrege-

ling zal volgens Dijksma slechts een geringe bijdrage 

leveren. Indien zo’n regeling er komt, zal Nederland 

aanhaken en zorgen dat slachterijen er gebruik van 

kunnen maken.

Supermarkten
De staatssecretaris en het Platform zijn het er over 

eens dat de supermarkten een belangrijke rol spelen 

bij het verduurzamen van de varkensvleesproductie. 

Bij de uitwerking van het thema ‘markt en consu-

ment’ van de toekomstvisie ‘Recept voor Duurzaam 

Varkensvlees’ door de varkensketen is de ontwikke-

ling van nieuwe verdienmodellen een belangrijk aan-

dachtspunt. Het platform en de staatssecretaris zet-

ten in een later stadium het gesprek hierover voort. 

Dijksma steunt varkenssector

Dijksma kreeg bij het jubileumfeest van de NVV een varkens-
vleespakket uit handen van Ingrid Jansen. Dijksma wil nu 
initiatieven ondersteunen om nieuwe afzetmarkten voor de 
export van varkensvlees naar derde landen te zoeken.



Pre-pilot stalkeuring op komst

‘Doe gelijk een meldpunt 
voor valse leraren die 

zonder enige kennis op 
eigen titel voor de klas de 
veehouderij veroordelen.’ 

Vleesveehouder 

Edwin Heijdra (@EdwinHeijdra) 

Quotes 
& Tweets

De komende maanden worden een span-

nende periode voor de varkenshouderijsector. 

Dan zal blijken of de POV daadwerkelijk van 

de grond komt. 

We zitten volop in de ledenwervingscampag-

ne. Dit heeft inmiddels geresulteerd in de in-

schrijving van het duizendste lid bij de vierde 

POV-bijeenkomst in Baexem. Daarnaast ligt 

ook de erkenningsaanvraag bij het ministerie 

van Economische Zaken. Als gevolg hiervan 

zullen we binnenkort met het ministerie over-

leggen welke taken de POV op zich kan gaan 

nemen. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in 

dat de POV een succes gaat worden. Aan de 

inzet van alle betrokkenen zal het in ieder ge-

val niet liggen.

Inmiddels verschijnen ook de eerste blogs dat 

de POV ‘het vervangende orgaan’ gaat wor-

den voor NVV en LTO. 

Laat één duidelijk zijn: de komende periode 

zal belangenbehartiging apart belegd blijven. 

De POV wordt het uitvoerende orgaan. Ik sluit 

niet uit dat we op termijn - zoals we ook in 

de visie hebben opgeschreven - toe gaan naar 

één belangenbehartiger. In één belangenbe-

hartiger zal de kracht van beide belangenor-

ganisaties terug moeten komen: een lean en 

mean organisatie met een sterke regionale 

verankering. De oprichting van de POV en op 

termijn de opmaat naar één nieuwe belan-

genbehartiger zal ertoe leiden dat bestaande 

structuren zullen verdwijnen en nieuwe struc-

turen hiervoor terug zullen komen. Ik wil le-

den oproepen om niet bang te zijn voor deze 

veranderingen, maar ze juist te omarmen. 

Dit zal in sommige gevallen betekenen dat we 

soms over onze eigen schaduw zullen moeten 

heen stappen in het belang van de sector. Ik 

ben ervan overtuigd dat al deze nieuwe ont-

wikkelingen zullen bijdragen aan een stevi-

gere positie voor de Nederlandse varkenshou-

derij. En dat uiteindelijk de samenleving zegt: 

‘Varkens horen bij Nederland’. 

Ingrid Jansen

Voorzitter

i.jansen@nvv.nl

 @IngridJansen4

Wees 
niet bang
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De NVV, LTO vakgroep Varkenshouderij, Vee & Logistiek Nederland, het 
ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) hebben een akkoord bereikt over een pre-pilot 
voor de module stalkeuring.

De pre-pilot, waarvoor de belangenorganisa-

ties in opdracht van de Producenten Organisa-

tie Varkenshouderij (POV) een module hebben 

gemaakt, gaat van start op 17 november en zal 

een half jaar duren. In die maanden worden vijf-

tig exporten van vleesvarkens naar Duitsland 

gemonitord. Het akkoord is een eerste stap naar 

de mogelijke terugkeer van stalkeuring. Deze is 

op 1 maart van dit jaar vervangen door klepkeu-

ring, nadat staatssecretaris Sharon Dijksma de 

privileges in het kwaliteitssysteem QLL schrapte.

Blij
Vicevoorzitter Theo Duteweerd van de NVV is blij 

dat na maanden intensief overleg met het ministe-

rie van EZ en de NVWA de pre-pilot van start kan 

gaan. Varkenshouders staan immers te springen 

om een defi nitieve terugkeer van de stalkeuring. 

Enerzijds omdat het dierenwelzijn niet gebaat is 

bij de langere wachttijden, anderzijds vanwege de 

fors hogere kosten die de varkenshouder bij klep-

keuring kwijt is. 

‘In deze pre-pilot gaan we kijken of onze afspra-

ken echt werken. Werken de controles, werken de 

onaangekondigde inspecties, werken de sancties, 

etc. Als dat zo blijkt te zijn, dan starten we over 

een half jaar met een echte pilot. NVV, LTO en Vee 

& Logistiek Nederland zoeken zélf de deelnemers 

voor die pilot uit’, zegt Duteweerd. 

Het verschil tussen de module stalkeuring die nu 

getest gaat worden en QLL is dat varkenshouders 

nu ook in het systeem komen. ‘Bij QLL waren het 

alleen de exporteurs en transporteurs’, aldus Du-

teweerd. De taak van de varkenshouders is dat zij 

bij de stalkeuring borgen dat de dieren die worden 

gekeurd ook daadwerkelijk worden geladen en 

getransporteerd. ‘Een extra eis is dat de varkens-

houders een lijst met nummers hebben klaarliggen 

van dieren die gekeurd worden.’

In de nieuwe module stalkeuringen zullen strenge 

sancties gelden voor varkenshouders, exporteurs en 

transporteurs die zich niet aan de eisen houden. 

De pre-pilot geldt voor 
exportvarkens naar Duitsland. 
Foto: Vee & Logistiek Nederland



NVV opent meldpunt valse lesstof

GD onderzoekt verwerpers

‘Goede zaak, maar onbe-
grijpelijk dat dit in ons 

Nederland nodig is.’ 
Veehouderij-specialist 

Rob Aagten (@RobAagten) 

over het Meldpunt Valse Lesstof

‘Goede zaak dat dit eens 
kenbaar wordt gemaakt, 
ben alleen benieuwd hoe 

lang aandacht blijft...’ 
Kritisch natuurliefhebber Gr.afzerk 

(@Dunderklumpken)

‘Goed initiatief! 
Objectief onderwijs!’

Nederlandse melkveehouder 

in Denemarken, 

Marlies Jacobs (@DeenseBoerin) 

3

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer doet nader onder-
zoek naar de relatie tussen najaarsverwerpers en groepshuisvesting van 
drachtige zeugen.

De GD wil daarmee meer inzicht krijgen in de pro-

blematiek waarmee veel zeugenhouders sinds de 

invoering van de 4-dageneis kampen. Het gaat om 

twee praktijkonderzoeken. In het eerste onder-

zoek volgt de GD met camera’s de gebeurtenissen 

in stabiele weekgroepen op bedrijven die in het 

verleden grote problemen met opbrekers hebben 

gehad. Bekeken wordt onder andere of zeugen 

inderdaad verworpen vruchten opeten en vervol-

gens zelf gaan verwerpen.

In een tweede experiment laat de GD op zes be-

drijven een deel van de zeugen in de eerste maand 

individueel in boxen staan om te zien of die zeugen 

inderdaad minder kans lopen op te breken dan stal-

genoten die vanaf dag vier loslopen in de groep.

De NVV heeft zich altijd fel gekeerd tegen de 4-da-

geneis, onder meer omdat het dierenwelzijn hierbij 

niet is gebaat.

Het nadere onderzoek van de GD volgt op een 

eerste onderzoek, dat destijds liet zien dat in alle 

16 door de GD onderzochte verworpen vruchten 

prostaglandines werden aangetoond, zelfs bij 

twee ‘zeer vroege’ verworpen vruchten. Volgens 

Alfred van Lenthe van de GD gaf dit onderzoek 

genoeg aanleiding om vervolgonderzoek op te 

starten. 

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders heeft het meldpunt ‘Valse 
Lesstof’ geopend. De NVV wil een einde maken aan suggestieve, foute, 
misleidende en/of niet objectieve lesstof over de landbouw.

Lesboeken en lespakketten op basis- en middel-

bare scholen blijken vaak valse of gekleurde infor-

matie te bevatten over de Nederlandse landbouw 

en over Nederlandse boeren. In lesmateriaal van 

de organisatie Maandtaak stond onlangs bijvoor-

beeld te lezen dat boerderijen ‘dierenfabrieken’ 

zijn en pluimveehouderijen ‘legbatterijen’. Ook 

wordt gesproken over varkens vetmesten in don-

kere kale hokken. Stuitend is een voorbeeld (zie 

foto) waarin kinderen een schrijfl es krijgen, met 

als onderwerp kistkalveren. 

Het zijn slechts enkele voorbeelden van eenzijdige, 

vertekende, gekleurde en subjectieve informatie 

die op scholen wordt verspreid over de Neder-

landse landbouw. Het Kabinet heeft aangegeven 

daarin géén verandering te kunnen brengen om-

dat het niet aan de overheid is om de inhoud van 

educatieve materialen te beoordelen. 

De NVV zal aan de hand van de meldingen over 

‘valse lesstof’ een zwartboek maken en deze aan-

bieden aan de Tweede Kamer. 

De NVV zal daarnaast het initiatief nemen om sa-

men met andere agrarische belangenbehartigers 

in gesprek te treden met onderwijsorganisaties en 

uitgevers van schoolboeken.

Toekomst
Goed onderwijs en educatie over landbouw is voor 

de NVV essentieel om een goede toekomst te be-

houden voor de Nederlandse varkenshouderij. In 

onze Toekomstvisie 2014-2020 besteedt de NVV 

dan ook een speciaal hoofdstuk aan onderwijs. 

‘Wij willen het beroep varkenshouder aantrek-

kelijk maken. De basis daarvoor wordt al gelegd 

op basisscholen. Los van het feit dat kinderen 

objectief onderwijs behoren te krijgen, willen wij 

dat het beeld van de varkenshouderij juist wordt 

weergegeven’, zegt Jansen.

Het meldpunt is nu al een groot succes. Dagelijks 

komen meldingen binnen en de landelijke en re-

gionale media besteedden er ruim aandacht aan. 

Komt u ook ‘valse lesstof’ tegen? 

Meld dit dan via: meldpuntvalselesstof@

nvv.nl. Of ga naar onze website: 

www.nvv.nl/meldpunt-valse-lesstof www.nvv.nl/meldpunt-valse-lesstof 



4

WWW.DE-HEUS.NL

Met 
wat extra

ondersteuning

Sterke en
gezonde

tomen

Tomen worden steeds groter. 14 of 15 biggetjes zĳ n geen 
uitzondering meer. Voor u de uitdaging om deze tomen bĳ  
elkaar te houden, een hoog speengewicht en een laag uit -
valspercentage te realiseren. Met drinkcups in het kraamhok 
kan dat! KOM NAAR ONZE STAND OP DE LIV HARDENBERG EN 
KĲ K ZELF HOE HET SYSTEEM WERKT.

50%
korting op 
drinkcups

Actie:

dhv14029_biggen_cups_advertentie_vakbladen_186x132.indd   1 08-10-14   13:53

Actieve en concurrerende bemiddeling van:
Pluimveerechten en Varkensrechten

Voor meer vrijblijvende info: Theo Snetselaar 0318 - 57 57 54
VGTZ in het kort

VGTZ feliciTeerT De NVV meT haar 20-jariG besTaaN!

Ga naar onze website www.vgtz.nl voor handige en 
informatieve tips van de online varkensdierenarts.

Samen gezond produceren

Varkens GezondheidsTeam Zuid (VGTZ) is een initiatief 
van drie diergeneeskundige centra uit Oisterwijk, Diessen 
en Chaam. Zij hebben hun kennis en kunde gebundeld. 
Eén van de belangrijkste doelen is gezonde varkens gezond 
houden. 
Om dit te bereiken bieden we ‘totale’ begeleiding. Hierbij 
kunt u denken aan het helpen bij de aansturing van teams, 
permanente bijscholing, advies over voer, water, ventilatie, 
diercontacten, enz. Samen met de varkenshouder wordt 
het bedrijf dusdanig georganiseerd dat een optimaal      
rendement behaald wordt. 



Kort
nieuws

  Eerste Kamer akkoord met PAS
De Eerste Kamer is akkoord met de Programmati-

sche Aanpak Stikstof (PAS). Voor de wetswijziging 

die de PAS mogelijk maakt, stemden VVD, PVV, 

PvdA, CDA, CU en D66. Zij vertegenwoordigen sa-

men 57 van de 75 zetels in de Eerste Kamer.

  Dijksma opent biogasfabriek
Staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon 

Dijksma, heeft de nieuwe Ecoson Biofosfaatfabriek 

in Son offi cieel geopend. De fabriek produceert uit 

dierlijke mest op duurzame wijze groen gas en een 

natuurlijke, fosfaatrijke organische mestkorrel voor 

toepassing in fosfaatarme landbouwgebieden.

  Huijbers voorzitter Vion af
Hans Huijbers is niet langer voorzitter van de Raad 

van Commissarissen van Vion. Hij heeft zijn functie 

neergelegd en wordt vicevoorzitter. Huijbers wordt 

opgevolgd door voormalig Rabobank-topman 

Sipko Schat (54). Schat was bij de Rabobank eind-

verantwoordelijk voor de afdeling die zich aan de 

Liborfraude schuldig maakte. Zelf heeft hij zich 

overigens niet aan de fraude schuldig gemaakt.

  Goud voor Hy-Care
Het Hy-Care systeem van MS Schippers is door 

de grootste veehouderijbeurs ter wereld Eurotier 

bekroond met een gouden medaille. Hy-Care is 

het nieuwe stalconcept voor kraamzeugen en ge-

speende biggen in verplaatsbare hokken. Hierdoor 

kan het hok altijd geplaatst worden in een optima-

le omgeving, voor zowel de dieren als de verzorger. 

Hy-Care kenmerkt zich volgens Schippers door het 

vermijden van kruisbesmetting tussen hokken en/

of diergroepen.

  Mestbeleid
CDA, SGP en VVD willen dat alle informatie over 

de rekenmodellen, waarop het Nederlandse am-

moniakbeleid is gebaseerd, naar de Kamer worden 

gestuurd. Uit nieuw onderzoek van verschillende 

partijen blijkt dat er hevig getwijfeld wordt aan de 

huidige cijfers. Ammoniak-beperkende maatrege-

len als luchtwassers in stallen en het emissiearm 

uitrijden van mest blijken niet of nauwelijks resul-

taat op te leveren.

Elke dag vers varkensnieuws op: 

www.nvv.nl/nvv-nieuws-de-sector
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Dijksma akkoord met klopmerken

NVV houdt entcursus

Brabant kan BZV niet opleggen

Staatssecretaris Sharon Dijksma 
laat per 1 november klopmerken 
voor exportvarkens toe. 

De toestemming geldt voor varkens die recht-

streeks van een varkensbedrijf naar een Duitse 

slachterij worden vervoerd. NVV, Vee & Logistiek 

Nederland en LTO vakgroep Varkenshouderij, die 

jarenlang hebben gepleit voor het toestaan van 

klopmerken, zijn blij dat Dijksma eindelijk groen 

licht geeft.

Binnenkort zal ook worden onderzocht wat de mo-

gelijkheden zijn om het klopmerken verder uit te 

breiden. Te denken valt dan aan het klopmerken 

van slachtvarkens die via verzamelcentra gaan, en 

naar andere bestemmingen dan Duitsland. 

Slachterijen in Duitsland hebben hun eigen wens/

eis hoe het klopmerk eruit dient te zien. Dat heeft te 

maken met de positie van het UBN-nummer in het 

klopmerk, en de aanvullende letters die eventueel 

toegevoegd worden, zoals voor beren, afdelingen, 

of programma’s. Op onze website (www.nvv.nl/

regels-en-wetten) kunnen leden de specifi eke eisen 

nalezen. Hiervoor is uw inlogcode nodig. 

De NVV houdt op 4 november in 
Oirschot voor leden een entcursus. 
Deze cursus is bedoeld voor perso-
nen bij wie enten onderdeel is van 
de werkzaamheden.

De entcursus is een landelijke bijeenkomst en toe-

gankelijk voor alle NVV-leden en hun personeel. 

De laatste entcursus dateert alweer van ruim tien 

jaar geleden. Het kan daarom zijn dat sommige 

nieuwe medewerkers en/of bedrijfsopvolgers niet 

in het bezit zijn van het verplichte certifi caat ‘ade-

quaat vaccineren’. 

De cursus wordt gegeven door dierenarts Rene Sol 

van Dierenartsenpraktijk DAP V.U.G. uit Voorthui-

zen. Aanmelden voor de cursus is verplicht. Geef 

daarbij het aantal personen op dat de cursus zal 

volgen, zodat er voldoende certifi caten geregeld 

kunnen worden. Mochten er te veel aanmeldingen 

zijn, dan kan het zijn dat er een tweede bijeen-

komst georganiseerd wordt. 

De bijeenkomst wordt gehouden in café-restau-

rant ’t Zand, Bestseweg 52 te Oirschot en begint 

om 20.00 uur. Aanmelden kan tot en met 31 okto-

ber via info@nvv.nl. 

De Provincie Noord-Brabant kan veehouders niet 

dwingen duurzamer te werken op het gebied van 

ammoniak, geur en fi jnstof.

Deze opmerkelijke conclusie trekt onderzoeksbu-

reau Arcadis. Die schreef een rapport over de Bra-

bantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) in 

opdracht van de provincie. Volgens Arcadis zijn de 

mogelijkheden om een lagere uitstoot van ammo-

niak te eisen heel beperkt. Voor geur en fi jnstof 

zijn die er helemaal niet.

Rechtszaak
De NVV is al vanaf het begin tegen de Brabantse 

Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) en heeft 

een juridische procedure aangespannen tegen de 

provincie. Het rapport van Arcadis is te downloa-

den via www.nvv.nl/downloads, of kan worden 

opgevraagd via info@nvv.nl 

In februari voerde de NVV actie tegen de BZV 
in het provinciehuis Brabant. �



Kort
nieuws

 Minder geslacht in VS
De varkensvleesproductie in de Verenigde 

Staten is in augustus uitgekomen op 793.800 

ton. Dat is 10 procent minder dan in dezelfde 

maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het 

Amerikaanse ministerie van landbouw USDA. 

Augustus is de eerste maand dit jaar dat de 

productie van varkensvlees in de VS fl ink 

daalt. Het aantal slachtingen neemt al veel 

langer af door de uitbraken van het diarree-

virus PED. Kijk op onze website www.nvv.nl 

onder het kopje ‘Prijsinformatie’ voor meer 

informatie over marktontwikkelingen.

 Minder methaan
De methaanemissie in Nederland zal tot 2020 

iets afnemen, doordat het aantal varkens daalt. 

Dat becijferen het Energieonderzoekcentrum 

Nederland (ECN) en het Planbureau voor de 

Leefomgeving (PBL) in de Nationale Energie-

verkenning. Naar verwachting zal de emissie 

tot 2020 iets afnemen tot 9,1 megaton.

 Uitbreiding mag even niet
De vergunning voor de bedrijfsuitbreiding 

van het varkensbedrijf van de Aaltense var-

kenshouder Arno Wellink is door de recht-

bank in Arnhem vernietigd. Volgens de 

rechtbank heeft de gemeente Aalten de ver-

gunningverlening niet voldoende bekend ge-

maakt. Omwonenden verzetten zich al lang 

tegen de uitbreiding. 

 Productie varkens stijgt
De Europese productie van vleesvarkens 

komt in de eerste helft van 2015 uit op 123,1 

miljoen stuks. Dat is 1 procent meer dan in de 

eerste 6 maanden van dit jaar. Dat blijkt uit 

cijfers van de Europese Commissie. Vooral in 

het eerste kwartaal van volgend jaar komen 

meer vleesvarkens (plus 1,4 procent naar 

62,76 miljoen stuks) op de Europese markt 

dan in de eerste 3 maanden van 2014. In het 

tweede kwartaal bedraagt de stijging 0,6 

procent.

Meer nieuws over de varkenshouderij op

www.nvv.nl/nvv-nieuws-de-sector
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‘ Supermarkt sluit 
alliantie met de boer’

Voorzitter Ingrid Jansen schrijft regelmatig opiniestukken voor agrarische, 
regionale en landelijke media. Vorige week schreef zij onderstaande opinie 
in Boerderij Vandaag. 

“Onlangs kopten de kranten dat Jumbo als eerste 

van alle supermarkten de, door Wakker Dier ge-

noemde, ‘plofkip’ in de ban gaat doen. Kippen die 

bij Jumbo vanaf deze week in de schappen liggen, 

hebben 56 procent meer leefruimte gehad dan een 

gangbaar vleeskuiken en worden minder snel slacht-

rijp gemaakt. Ook leven ze iets langer. Jumbo heeft 

daarnaast laten weten eind 2015 helemaal geen 

gangbaar kippenvlees meer te willen verkopen. 

Wakker Dier heeft eindelijk haar doel bereikt: su-

permarkten laten hun oren hangen naar en wassen 

door de dierenvrienden uit Amsterdam. Terwijl de 

supermarkten in hun reclame-uitingen tegenover 

de buitenwereld koketteren met de boer, gaan ze 

een bondgenootschap aan met een organisatie die 

de boer keer op keer in een kwaad daglicht zet. 

Waarom supermarkten geen alliantie aangaan met 

hun belangrijkste leverancier, de boer, is vreemd.

Het koketteren met de boer bereikte afgelopen 

maand een hoogtepunt bij Albert Heijn. Daar staat 

momenteel alles in het teken van het zogenaamde 

boerenleven in de vorm van ‘boerderij-mini’s’. 

Speeltjes die een misleidend beeld geven van het 

echte boerenleven. Albert Heijn laat zijn klanten 

graag zien dat het zo gezellig is op een boerderij 

met al die lieve kippen, varkens en koeien. 

Maar zo gezellig is het niet altijd. De boeren krijgen 

immers van supermarkten geen compensatie voor 

het voldoen aan allerlei extra maatschappelijke ei-

sen. De consument blijft de laagste prijs betalen. 

De boeren moeten keihard werken om elke maand 

een inkomen voor hun gezin te verdienen, terwijl 

zij het belangrijkste product maken dat er in de su-

permarkten te vinden is: voedsel. Maar dat voedsel 

wordt voor liefst zo laag mogelijke prijs verkocht. 

Dat vertelt Albert Heijn er niet bij. 

Echte keuze
Ik daag de supermarkten hierbij nu uit om een 

échte keuze te maken. Laat niet alleen in woorden, 

maar ook in dáden zien dat je trots bent op de Ne-

derlandse boeren en de producten die zij maken. 

Niet alleen door de mooie tv-reclames te laten 

uitzenden of kinderen Ot en Sien-achtige mini’s te 

laten sparen over het boerenleven, maar door een 

alliantie met de boer aan te gaan. 

Neem verantwoordelijkheid en laat het varken 

van morgen daadwerkelijk slagen. Spreek af met 

de boeren dat de investeringen die zij doen in 

dierenwelzijns- en milieumaatregelen worden ge-

compenseerd. Laat de consument zien dat extra 

maatschappelijke eisen extra geld kosten. En wen-

tel dit niet af op de boer. We moeten samen de ver-

antwoordelijkheid nemen om de extra eisen om te 

zetten in meerwaarde. 

Aan de (varkens)boer zal het niet liggen. Wij zijn 

inmiddels gestart met een offensief voor het Neder-

landse varken. Wij pakken de handschoen dus al op 

en wij nodigen de supermarkten van harte uit dit 

sámen met ons te doen.” 

Boerderij-mini’s geven geen goed beeld van het werkelijke boerenleven. Foto: Albert Heijn
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NVV op beurs in Hardenberg

Big Challenge zoekt varkenshouders

Beleidsmedewerker Marijn Boom 
heeft de NVV per 1 oktober  
verlaten. Marijn heeft ruim twee 
jaar voor de NVV gewerkt.

De NVV is Marijn zeer erkentelijk voor zijn bijdrage 

aan onze organisatie en wensen hem heel veel suc-

ces voor de toekomst. 

Per 1 september is Rosanne Vos (25) begonnen bij 

de NVV als beleidsmedewerkster. Zij zal zich o.a. 

bezighouden met het Recept Duurzaam Varkens-

vlees en de Producenten Organisatie Varkenshou-

derij. Verder is stagiaire Selma van Leeuwen (24) 

tot 1 februari werkzaam bij de NVV. Ook zij is met 

name betrokken bij werkzaamheden voor de POV. 

De NVV staat weer met een stand op de LIV in Hardenberg.  
Deze beurs voor de intensieve veehouderij wordt gehouden  
op 21, 22 en 23 oktober.

De NVV is te bezoeken op de standnummer 214. 

NVV-medewerkers en NVV-leden verwelkomen 

u daar graag. Zij zijn te herkennen aan de roze 

overhemden. U kunt met hen in gesprek over de 

plannen van de NVV voor de toekomst, of vra-

gen stellen over actuele dossiers. Tevens is onze 

film ‘Varkens horen bij Nederland’ te zien. 

Het thema van de NVV tijdens de LIV is  

‘Onderwijs en educatie’. Zo is het Meldpunt 

Valse Lesstof (zie elders in De Trog) fysiek aan-

wezig en kunnen mensen misleidende lesstof bij 

ons inleveren.

Bij de NVV-stand zullen ook POV-bestuurders 

zijn die u kunnen informeren over de Producen-

ten Organisatie Varkenshouderij. Op woensdag-

middag 22 oktober houdt de POV een ludieke 

actie om varkenshouders te wijzen op het be-

lang van de Producenten Organisatie Varkens-

houderij. Deze actie vindt plaats in Hal 6 en is 

een echte publiekstrekker. Vicevoorzitter Theo 

Duteweerd van de NVV spreekt diezelfde mid-

dag om 15.30 uur tijdens de uitreiking van de 

Agrafiek Award in de Klepperzaal.

De beurs is op 21, 22 en 23 oktober geopend van 

13.00 tot 22.00 uur. 

De inschrijving voor BIG Challenge 2015 is weer geopend. BIG Challenge 
zoekt varkenshouders of mensen uit de periferie van de varkenshouderij 
om deel te nemen aan het evenement Alpe d’HuZes.

Vorig jaar fietsten in totaal 150 mensen uit de vee-

houderijsector mee tegen kanker. Samen haalden 

zij 882.501 euro op. 

De bedoeling van BIG Challenge is om zo vaak mo-

gelijk de Alpe d’Huez te beklimmen met als doel 

zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het on-

derzoek naar kanker. 

BIG Challenge is een initiatief van Herman Houwe-

ling. Hij is deze actie in 2009 gestart om samen 

met de Nederlandse varkenshouderij veel geld in 

te zamelen voor het onderzoek naar kanker. Her-

man overleed helaas zelf in 2010 aan kanker. 

Ook in 2015 zal BIG Challenge zich weer inzet-

ten voor het goede doel. Tientallen veehouders 

beklimmen op 4 juni weer de Alpe d’Huez. ‘We 

zoeken nog wel met name mensen uit de var-

kenshouderij of de periferie’, zegt NVV Dagelijks 

Bestuurslid Gert van Beek, die tevens in het BIG 

Challenge-bestuur zit. ‘Los van het feit dat je mee-

doet voor het goede doel, geeft BIG Challenge een 

boost aan je netwerk én je draagt bij aan de pro-

motie van de sector.’

Wie interesse heeft om deel te nemen, kan zich 

aanmelden via de website van BIG Challenge: 

www.bigchallenge.eu. Daar staat weliswaar dat 

inschrijven tot 4 oktober kan, maar die inschrijfter-

mijn is verlengd. Meer informatie is ook te krijgen 

via Gert van Beek: g.vanbeek@nvv.nl. 

De NVV-standbemanning is te  
herkennen aan de roze overhemden.
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Lees meer  

op pagina 9
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Nieuws uit de regio’s
Noord-Nederland
De NVV-regio Noord-Nederland is de afgelopen 

weken nieuw leven in geblazen. De regio was al 

een tijdje onderbezet en mede dankzij de inzet van 

de bestaande werkgroep en ondersteuning van 

het bestuur en het kantoor in Barneveld, hebben 

zich nieuwe mensen gemeld die zich hard willen 

maken voor de regio Noord-Nederland.

In september kwam een vijftiental varkenshouders 

bijeen in Motel van der Valk in Assen waar voorzit-

ter Ingrid Jansen, Dagelijks Bestuurslid Gert van 

Beek en communicatiemedewerker Caroline van 

der Plas het belang van een sterke regiovertegen-

woordiging uiteen zetten.

Werkgroep
Tijdens de avond toonde zich een groep NVV-leden 

bereid om plaats te nemen in de werkgroep. ‘Het is 

goed om te zien dat de werkgroep Noord-Neder-

land nu bestaat uit een aantal ervaren leden met 

een langere achtergrond en een nieuwe, jonge, en-

thousiaste groep NVV-leden’, zegt Van Beek. 

Landelijk Bestuur
Met de nieuwe impuls heeft Noord-Nederland ook 

weer een volwaardige afvaardiging in het Lande-

lijk Bestuur en kunnen de specifieke thema’s uit 

die regio weer volop aan bod komen. Voor een nog 

sterkere regio, is uitbreiding van de werkgroep ge-

wenst. NVV-leden die willen meepraten over de 

belangenbehartiging in hun eigen regio, kunnen 

zich melden bij regiovoorzitter Dick Bunskoek (zie 

foto), via: noordnederland@nvv.nl.

De regio Noord-Nederland houdt op 20 november 

aanstaande een regioavond. De exacte locatie is 

nog niet bekend, maar zal in de omgeving van 

Assen plaats hebben. De aanvang is 20.00 uur. 

NVV-voorzitter Ingrid Jansen zal zich daar voor-

stellen aan de Noord-Nederlandse leden en de 

leden bijpraten over de Producenten Organisatie 

Varkenshouderij én de actuele dossiers waarmee 

de NVV bezig is. Leden ontvangen binnenkort een 

uitnodiging.

Rivierengebied
De mestnoteringscommissie uit de regio 

Rivierengebied gaat zich beraden op het 

voortbestaan van de Mestmonitor in 

2015. Medio januari volgt een inventari-

satie onder de deelnemers van voorlig-

gende jaren. Nieuwe belangstellenden 

kunnen zich melden op het e-mailadres 

van de regio: rivierengebied@nvv.nl. De 

regio Rivierengebied hoort via dit e-mail-

adres ook graag reacties en meningen 

over het voortbestaan van de momitor. 

Inbreng op de regiovergadering (zie hier-

onder) is ook zeer welkom. 

Regiovergadering
Rivierengebied houdt op dinsdag 18 november een 

extra regiovergadering in de Oude Duikenburg in 

Echteld. Vanuit het Dagelijks Bestuur zijn voorzitter 

Ingrid Jansen en secretaris Frank Donkers te gast. 

Thema’s zijn onder anderen het belang van de deze 

zomer opgerichte Producenten Organisatie Var-

kenshouderij, actuele thema’s als verdienmodel, 

4-dageneis, groepshuisvesting en de Toekomstvi-

sie 2014-2020 ‘Varkens horen bij Nederland’ van de 

NVV. Noteer de datum alvast op de kalender of in 

de agenda! Dick Bunskoek

De website van de NVV heeft dit jaar een metamorfose ondergaan. Dage-
lijks worden er nieuwe nieuwsberichten of andere actuele informatie op 
de website toegevoegd.

Het aantal bezoekers van onze website stijgt 

elke maand. Maandelijks bezoeken drie- tot vier-

duizend mensen onze website. De meest opge-

vraagde pagina’s zijn de varkensnoteringen en de 

prijsontwikkelingen, gevolgd door nieuwsberich-

ten. Zoals bekend zijn de varkensnoteringen en 

prijsontwikkelingen alleen voor leden te zien. Dat 

geldt ook voor een aantal andere pagina’s, zoals 

‘Dossiers’, ‘Rapporten en onderzoeken’ en ‘Regels 

en Wetten’. Leden hebben hiervoor een inlogcode 

ontvangen. 

Recent hebben wij een dossier PEDv toegevoegd. 

In dit dossier is informatie te krijgen over PEDv en 

worden alle nieuwsberichten, die in andere media 

verschijnen gebundeld. De leden hebben zo snel 

een goed overzicht van de laatste stand van za-

ken op dit dossier. Ga hiervoor naar: www.nvv.nl/

dossiers. 

Meldpunt
Nieuw is ook de pagina www.nvv.nl/meldpunt-

valse-lesstof (zie ook elders in deze Trog), waar 

mensen foute, misleidende of niet-objectieve 

lessen uit het onderwijs, over landbouw kunnen 

melden. Tevens zijn er video’s te zien van tv-pro-

gramma’s die aandacht hebben besteed aan ons 

meldpunt en is er een overzicht van voorbeelden 

van ingezonden ‘valse lesstof’.

Lid worden
De pagina ‘lid worden’ is eveneens vernieuwd. Op 

deze pagina is nu duidelijker informatie te lezen over 

het lidmaatschap van de NVV en over de mogelijkhe-

den om donateur en/of sponsor te worden. 

Nieuw op de website
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WvhV goed voor imago sector

Rosanne Vos

Rosanne Vos nieuwe beleidsmedewerker NVV
‘Slagvaardigheid NVV past goed bij mij’

Op 1 september is bij de NVV een nieuwe beleidsmedewerker begonnen. 
Rosanne Vos (25) uit Dodewaard introduceert zichzelf. 

Wat heb je hiervoor gedaan? 
‘Dit najaar ben ik afgestudeerd op Van Hall Larenstein 

met de opleiding Toegepaste Dierwetenschappen.’

Waarom heb je gekozen  
de varkenssector?
‘Vroeger wilde ik altijd dierenarts worden. Tijdens 

mijn studie in Nijmegen merkte ik al snel dat ik het 

werken met dieren miste. Daarom besloot ik de agra-

rische opleiding op Van Hall Larenstein te volgen.’

Wat houdt jouw werk in bij de NVV?
‘Ik ben met name betrokken bij de uitvoeringsagenda 

van het Recept voor Duurzaam Varkensvlees en de 

totstandkoming van de Producenten Organisatie 

Varkenshouderij. Daarnaast ben ik als beleidsmede-

werker betrokken bij alle actuele dossiers waarmee 

de NVV bezig is.’ 

Wat zijn je eerste ervaringen?
‘Heel goed. We werken op het kantoor in Barneveld 

in een relatief klein team, waardoor je intensief con-

tact hebt met iedereen.’

Wat doe je in je privéleven?
‘Ik houd van lekker eten en kook zelf graag. Verder 

help ik mijn partner in het weekeinde op zijn varkens-

bedrijf. ‘

Wat maakt het werken  
voor de NVV bijzonder?
‘De NVV is een dynamische organisatie met veel ‘reu-

ring’ in het bestuur en op het kantoor. Dat spreekt mij 

erg aan. Ik houd van de slagvaardigheid van de NVV 

en de korte lijnen. Die mentaliteit en werkwijze past 

goed bij wie ik ben.’ 

Het Weekend van het Varken (WvhV) draagt bij aan een positieve beeld-
vorming van de varkenshouderij. Dat blijkt uit een analyse van het WvhV 
dat afgelopen september werd gehouden.

Van de bezoekers die het Weekend van het Varken 

bezochten, had 68 procent al een positief beeld 

over de varkenshouderij. Ná het bezoeken van één 

van de 37 deelnemende varkensstallen, was dat 

percentage nóg hoger: 94 procent vond de wijze 

van varkens houden positief.

De NVV is blij met deze uitkomsten. ‘Wij stimu-

leren varkenshouders om hun stallen ‘open’ te 

zetten en stimuleren burgers om zélf een kijkje te 

nemen bij varkenshouders en zich niet eenzijdig 

te laten informeren door organisaties als Wakker 

Dier’, zegt voorzitter Ingrid Jansen van de NVV. 

‘Uit dit onderzoek van de Stichting Varkens in 

Zicht, blijkt nu dus ook dat zélf kijken loont. Als 

mensen zelf komen kijken, wordt het beeld van 

onze sector dus nóg positiever.’

Het Weekend van het Varken trok afgelopen editie 

weliswaar minder bezoekers, maar de bezoekers 

stelden volgens de organisatie Stap in de Stal wel 

gerichtere vragen. 

Volgens Jansen een signaal dat burgers meer en 

meer geïnteresseerd raken in de varkenssector. 

‘Daar zijn wij heel blij mee. Wij willen als NVV im-

mers het Nederlandse varken beter op de kaart 

zetten en burgers graag uitleggen dat wij een in-

novatieve, duurzame en transparante sector zijn. 

Het blijkt nu eens te meer dat burgers echt in ons 

verhaal zijn geïnteresseerd.’

Voor het eerst
Meer dan 50 procent van de bezoekers die het 

Weekend van het Varken, 13 en 14 september, 

bezochten, kwam voor het eerst op een varkens-

bedrijf. Elk jaar lukt het de deelnemende varkens-

houders tijdens het Weekend van het Varken zo’n 

50 procent nieuwe bezoekers te trekken. 

Het zélf kijken in een varkensstal draagt bij  

aan een positiever beeld van de varkenshouderij. 
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Al ruim 1.000 leden POV
De informatieavonden voor varkenshouders, periferie en andere belangstel-
lenden over de Producenten Organisatie Varkenshouderij, zijn op de helft. 
Inmiddels zijn er acht bijeenkomsten gehouden waarvoor veel interesse 
was. Ruim duizend varkenshouders hebben zich al aangemeld. Het is goed 
om te zien dat varkenshouders gerichte vragen stellen en zich zo optimaal 
laten informeren over de POV. Hieronder enkele vragen die varkenshouders 
tijdens de laatste informatieavonden stelden. 

Verdwijnt het VVP  
(Verenigd Varkenshouderij Plat-
form) als de POV functioneert?
Nee, vooralsnog niet. 

Is het gesprek al aangegaan met 
de biologische varkenshouderij?
Nog niet, maar er is zeker behoefte vanuit de sec-

tor en de POV om in gesprek te gaan met elkaar. 

Laat duidelijk zijn dat de POV er voor de gehele 

sector is.

Is er startkapitaal aanwezig?
Er is subsidie aangevraagd voor het opstarten van 

een POV en die is verleend.

Het bestuur van de POV is al  
gekozen, heb ik als varkenshouder 
nog invloed daarop?
Er zijn altijd een paar mensen die de kar trekken. 

Wij hebben de kans om een POV op te richten 

direct opgepakt. De Algemene Ledenvergadering, 

de POV-leden dus, bepalen straks hoe de definitieve 

inrichting van het bestuur wordt.

Is het geen optie om een website 
in te richten waarop namen van 
varkenshouders die niet lid zijn 
vermeld worden?
Het is zeker belangrijk om je mede-collega’s aan te 

spreken over het belang van de POV. Vermelding 

op een website is echter geen optie, vanwege de 

privacy. 

Hoe worden de AVV’s geïnd?
Het idee is om dit via de I&R en VVL te doen omdat 

iedere ondernemer hiermee te maken heeft en dit 

een duidelijk systeem is. 

Wat doet de overheid nog zelf?
De publieke taken worden omgezet in regelgeving, 

zoals I&R en VVL en antibiotica. Het is daarbij 

belangrijk dat wij die taken willen uitvoeren omdat 

wij ze 3x beter en 3x goedkoper kunnen. Daarnaast 

worden taken zoals monitoring salmonella en kri-

tische stoffen niet overgenomen door de overheid. 

Deze dreigen dan te vervallen. Dit is niet gewenst 

binnen het kwaliteitssysteem.

Is het mogelijk dat antibiotica  
weggaat bij EZ en naar het ministe-
rie van Volksgezondheid gaat?
Binnen het huidige kabinet lijkt dat erg onwaar-

schijnlijk. Daar wordt juist aangegeven dat antibio-

tica bij EZ moet blijven.

Als bijvoorbeeld 40 procent lid is 
van de POV, hoe wordt die reste-
rende 60 procent dan bereikt?
Nu eerst via de promotieavonden, we hebben 

momenteel al ruim 1.000 UBN’s binnen.  

Dit is hartstikke veel binnen het korte tijdsbestek. 

Het laatste plukje varkenshouders wordt benaderd 

door onze stagiaire Selma van Leeuwen.

Kan niet iedereen lid zijn, tenzij  
ze aangeven dit niet te willen?
Dat zou zeker een optie zijn die veel tijd zou sche-

len, maar helaas kan en mag dit niet. 

Waarom hebben we niet gekozen 
voor een brancheorganisatie (BO)? 
Omdat het belangrijk is als primaire sector een 

betere positie te bewerkstelligen. In de toekomst 

kunnen ketensamenwerkingen altijd meer geïnten-

siveerd worden in een BO.

Kijk op www.producentenorganisatievarkenshou-

derij.nl voor meer informatiebijeenkomsten en voor 

meer informatie over lidmaatschap. 



Meldpunt
Oktober 2014

19-10-2014 t/m 23-10-2014: 

10.00-18.00 uur

SIAL

Wereldwijde voedingsmiddelenbeurs

Parc des Expositions 

de Paris-Nord Villepinte te Parijs

21-10-2014 t/m 23-10-2014: 

13.00-22.00 uur

Landbouwdagen Intensieve Veehouderij

Evenementenhal Hardenberg te Hardenberg

22-10-2014: 09.00-17.00 uur

Masterclass Agrivaknet ‘Begeleiden 

van grote ondernemers’ Gebouw ZLTO, 

Onderwijsboulevard 225 te Den Bosch

23-10-2014: 13.00-16.00 uur

Wroeten met VarkensNET: ‘Omgaan met 

beren’, Vechtdal Hoeve, Ridderinkweg 3 

te Arriën (Ommen)

27-10-2014: 20.00-22.00 uur

Lezing: Toekomst van land- 

en tuinbouw in De Peel

Spreker: Hans Huijbers (ZLTO)

Boerenbondsmuseum, Pandelaar 106 

te Gemert

27-10-2014: 20.00-22.30 uur

Informatieavond POV

Van der Valk Hotel Wolvega-Heerenveen, 

Atalanta 10 te Wolvega

Kijk voor meer agendatips op 

www.nvv.nl/agenda-varkenshouderij

Agenda 

Vorige week heeft de NVV het Meldpunt Valse Lesstof geopend, zoals 
elders in deze Trog te lezen. We vermoedden wel dat veel media ons pers-
bericht zouden meenemen, maar we wisten niet dat ons meldpunt zóveel 
media-aandacht zou krijgen. Telegraaf, Volkskrant, agrarische kranten, 
regionale kranten, Radio 1, Radio 2, televisie, regionale televisie; ieder-
een dook er bovenop.

En maar goed ook! Het is hoog tijd dat er een 

einde komt aan de valse, foute, soms ronduit stui-

tend achterhaalde, niet-objectieve en misleidende 

informatie die op scholen rondzwerft. Niet alleen 

over varkenshouders, ook over onze collega’s 

in andere diersectoren, en ja… zélfs akkerbou-

wers worden neergezet als milieuvervuilers en 

vogelmoordenaars. Ik nodig u uit om de pagina 

www.nvv.nl/meldpunt-valse-lesstof te bekijken. 

Daar staan al enkele voorbeelden die u de nekharen 

overeind zullen zetten.

Sommigen denken dat we hiermee organisaties als 

Wakker Dier en Varkens in Nood willen zwartmaken 

en willen ‘framen’. Of dat we uitgeverijen en onder-

wijsorganisaties in de ‘linkse hoek’ willen zetten. 

Dat is absoluut niet het geval. Ons doel is hoger dan 

dat. Wij willen dat kinderen objectief onderwijs krij-

gen over de Nederlandse landbouw. Het meldpunt 

is slechts bedoeld om een inventarisatie te kunnen 

maken van wat er aan fout lesmateriaal op scho-

len momenteel rondzwerft. Met die verzameling 

gaan we juist het gesprek aan met uitgeverijen en 

organisaties, om ervoor te zorgen dat lesmateriaal 

wordt geactualiseerd en wordt ontdaan van feite-

lijke onjuistheden, meningen en aannames.

We willen de landbouw niet rooskleuriger maken 

dan het is, maar we willen wel dat er een objec-

tief beeld neergezet wordt van onze boeren, de 

voedselproducenten. De steunbetuigingen voor 

ons initiatief zijn overweldigend. De behoefte aan 

concrete actie op dit punt blijkt enorm.

En dat is waar een belangenbehartiger voor staat: 

opkomen voor de belangen van zijn achterban. En 

ook al zijn wij een varkenshoudersvakbond, wij 

komen óók op voor onze collega’s. Want als je aan 

onze broertjes en zusjes komt, dan kom je ook aan 

ons.

Laat dat alvast een góede les zijn voor iedereen!

Caroline van der Plas

Medewerker Communicatie, PR en Beleid

c.vanderplas@nvv.nl

          @Lientje1967
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tel/fax: 06-25256739/--
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 regio Achterhoek: 
Erwin ten Have, Zieuwent
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 regio Veluwe: 
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e-mail: veluwe@nvv.nl
twitter: @Pieter_bouw
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Johnny Bull, Horssen 
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e-mail: rivierengebied@nvv.nl
twitter: @Johnnybull_
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tel/fax:0172-433323/0172-436502
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
twitter: @FransvanHeertum

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

NVV-informatie NVV-agenda

Zij steunen de vakbond

Verspreid film ‘Varkens horen bij Nederland’

30 oktober, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren 

3 november, 20.00 uur, Ledenvergadering Regio Salland, Zaal Spoolder te Luttenberg

4 november, 20.00 uur, entcursus NVV-leden, Café-restaurant ’t Zand te Oirschot

4 november, 20.00 uur, Ledenvergadering Regio West-Nederland, Het Wapen van Waarder te Waarder

18 november, 20.00 uur, Ledenvergadering Regio Rivierengebied, De Oude Duikenburg te Echteld

19 november, 20.00 uur, Ledenvergadering Regio Noord-Nederland, omgeving Assen 

27 november, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

11 december, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

  E.J. Bos Mengvoeders BV te Ederveen

  Van Osch Uden BV te Uden

  Fransen Gerrits BV te Erp

  L. Verbakel BV te St. Oedenrode

  AgruniekRijnvallei Voer BV te Wageningen

De film ‘Varkens horen bij Nederland’ is op YouTube al bijna 11.000 keer bekeken.  

De NVV liet de film deze zomer maken en is onderdeel van ons offensief voor het Nederlandse varken. 

De NVV roept alle leden, donateurs en sponsors op deze film te verspreiden onder familie- vrienden-, 

kennissen- of klantenkring. Ook kunt u de film op uw eigen website zetten. 

De film is te downloaden via www.nvv.nl of via YouTube: www.youtube.com/watch?v=0NF7tdAejSY. 

Wij kunnen, indien gewenst, de film ook separaat aan uw e-mailen.  

Voor meer informatie: info@nvv.nl of (0314) 418 478.

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

Talloze bedrijven sponsoren de NVV, onder andere:

Foto: ASG


