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Staartbijten  
is complex 63

Nieuwe  
medewerker NVV 7

NOS Radio 1 en het NOS Journaal hebben NVV en LTO Varkenshouderij onlangs benaderd om te reageren op een 
toename van de biggensterfte tot het moment van spenen. In 2015 lag dit percentage op 13,8 procent, tegen-
over 13,3 procent in 2014.

Varkens in Nood benaderde de NOS hierover 

twee weken geleden, naar aanleiding van de 

publicatie van cijfers van Agrovision in Boerderij 

van 30 maart en op Boerderij.nl. De NOS wilde nu 

eens niet alleen het verhaal van Varkens in Nood 

horen, maar ook het verhaal van de varkenshou-

ders. Daarom maakte de NOS een radio- en een 

tv-reportage bij varkenshouder Peter Druijff in 

Voorthuizen. Daarin reageerde ook Eric Douma 

(LTO Varkenshouderij) namens NVV en LTO.

NVV en LTO bevestigen dat er op basis van de 

Agrovision-cijfers, een lichte trend waarneem-

baar is van het aantal biggen dat de speenleeftijd 

niet haalt. ‘Waar gewerkt wordt met leven, komt 

helaas ook dood voor’, stellen NVV en LTO. ‘Dit 

geldt voor alle varkensbedrijven, klein en groot. 

De relatie tussen de grootte van bedrijven en 

biggensterfte is echter niet vastgesteld. De cijfers 

laten zien dat er op de 20% grootste bedrijven 

juist minder biggen sterven (13,2% sterfte) dan 

op de 20% kleinste bedrijven (15,2% sterfte). 

Biggensterfte komt bovendien ook voor in de 

biologische varkenshouderij.’

Mager
De lichte toename is onder andere te verklaren 

door het gebruik van een ander type varken. ‘De 

varkenshouderij geeft gehoor aan de wens van 

de West-Europese consument om mager vlees 

te produceren. Dit betekent dat er op een aantal 

varkensbedrijven gewerkt wordt met een ander 

type varken. Deze hebben minder spekdikte, maar 

zijn meer gespierd’, reageerden NVV en LTO bij de 

NOS. NVV en LTO maakten verder duidelijk dat de 

gehele varkenshouderij (gangbaar én biologisch) 

diergezondheid zeer serieus neemt. ‘Elke varkens-

houder werkt vanzelfsprekend graag met gezonde 

en vitale dieren. De varkenshouder zelf zet dan 

ook dagelijks alles in het werk om biggen gezond 

te laten opgroeien. Dit gebeurt onder meer via 

(speciale) voeding, optimale huisvesting en een 

optimale verzorging van de zeug en haar biggen. 

Dit is een continu proces.’

Onderdeel van een goede diergezondheid is uiter-

aard ook het voorkomen van biggensterfte. Reden 

waarom de sector daar ook al jaren aan werkt, om 

zo verder te verduurzamen in de varkenshouderij.

Zie ook www.nvv.nl 

Reactie  
op cijfers  
biggensterfte  
bij NOS

Varkenshouderij gaat voor een gezonde, vitale big. Foto: Sabine Grobbink



In maart liet staatssecretaris Van Dam weten dat 

hij bereid is een voorziening op te nemen in de 

wet om een eventuele uitwisseling mogelijk te 

maken tussen fosfaatrechten voor de rundvee-

houderij, varkensrechten en pluimveerechten. 

Verder zou de staatssecretaris de uitkomsten van 

de commissie-Rosenthal afwachten.

Dit was geen op zich zelf staand bericht van de 

staatssecretaris. Het maakte deel uit van antwoor-

den op vragen die waren gesteld door de Tweede 

Kamer naar aanleiding van een brief over fosfaat-

rechten. De politiek en de media haalden dit 

antwoord apart hieruit en maakten hier een groot 

bulletin van met alle gevolgen van dien. De prijzen 

van de rechten vlogen pijlsnel omhoog. Dit terwijl 

de boodschap van de staatssecretaris kip en klaar 

was. Vooralsnog vindt geen uitwisseling plaats.

Het hek was inmiddels van de dam. Iedereen 

buitelde over elkaar heen. Wij konden op dat 

moment niet anders dan nogmaals ons standpunt, 

dat NVV en LTO geen voorstander zijn van een 

eventuele uitwisseling, onderstrepen om rust te 

brengen in de markt én achterban. Het opnieuw 

delen van ons standpunt was een strategische 

afweging. Als antwoord hierop kregen wij reacties 

van leden. De kern hiervan was dat zij zich niet 

konden vinden in dit standpunt omdat zij hier wél 

perspectief inzien vanwege hun bedrijfssituatie.

Ik heb daarop heel snel besloten dat ik al deze leden 

zelf zou gaan bellen om een toelichting te geven. In de 

gesprekken heb ik uitgelegd waar wij op dit moment 

mee bezig zijn met het traject Vitale Varkenshouderij 

en dat dit zowel perspectief moet bieden aan de 

blijvers, de wijkers en de stoppers. Daarnaast heb ik 

verteld waarom wij op dat moment ons standpunt 

opnieuw naar buiten hebben gebracht. Deze gesprek-

ken waren zeer verhelderend en leverden voor beide 

partijen inzichten en begrip voor elkaars situatie op. 

Dit was voor mij opnieuw een bevestiging hoe belang-

rijk direct contact tussen bestuurders en leden is. 

Ingrid Jansen

Voorzitter

i.jansen@nvv.nl

 @IngridJansen4

Quotes 
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Leden 
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2

“Met Jasper zijn klas 
biggetjes kijken. Kinderen 

vonden het super. Met 
infomateriaal van  

@POVarkenshouder”

Varkensspecialist en nutritionist bij Booijink 

veevoeders Roy Rientjes (@rrientjes)

Brand is leed voor mens en dier
Bij een varkenshouder in Oirschot woedde woens-

dagavond 6 april een verwoestende brand. NVV 

noemt de brand in twee van de drie varkensstal-

len in Oirschot, ‘groot leed voor de dieren en de 

varkenshouder en zijn gezin’. 

Het bedrijf voldeed aan alle actuele regels en 

voorwaarden die aan varkensstallen worden 

gesteld. Ook waar het gaat om de voorwaarden 

om brand te voorkomen. De varkenshouder en zijn 

zoon zijn korte tijd in het ziekenhuis onderzocht 

en behandeld. Bij elkaar was er ruimte voor een 

kleine 10.000 varkens in alle leeftijden. De lokale 

brandweer heeft er alles aan gedaan om zoveel 

mogelijk dieren te redden.

Helaas is een groot deel van de dieren bij de brand 

omgekomen. Het woonhuis is door inzet van de 

brandweer gespaard gebleven. 

De sector heeft enige tijd geleden samen 

met overheid, verzekeringsmaatschappijen, 

de Dierenbescherming en de veiligheidsbran-

che een concreet actieplan opgesteld. Dat plan 

wordt nu uitgevoerd en daarin is voorlichting en 

kennisoverdracht aan varkenshouders een van de 

belangrijkste activiteiten. In het actieplan staan ook 

concrete adviezen over afscheiden van technische 

ruimtes, compartimenteren van stallen en brandvei-

ligheidsmaatregelen, zoals opruimen, andere isola-

tie- en bouwmaterialen en vaker controleren van de 

installaties. Ook het voldoende beschikbaar hebben 

van bluswater is een punt dat op veel bedrijven 

beter geregeld is de afgelopen jaren. 

Het bedrijf in Oirschot werd 
nagenoeg geheel verwoest.

Nog geen nieuws  
over hoger beroep Aujeszky
Vorige maand (8 maart) verloor de SER het hoger beroep tegen de NVV 
over de uitbetaling van de rente voor de Aujeszky-gelden. 

Het Hof stelde de NVV opnieuw in het gelijk en 

veroordeelde de SER tot het betalen van ruim 10,8 

miljoen euro aan de NVV. De SER heeft nog steeds 

de mogelijkheid om in cassatie te gaan tegen deze 

uitspraak. Zij hebben hiervoor de tijd tot 8 juni 

aanstaande.

De SER heeft tot op heden nog geen besluit geno-

men over het al dan niet in cassatie gaan. Zodra 

wij meer weten, informeren wij u zo snel mogelijk 

via een Nieuwsflits, de website en De Trog. NVV 

stelt alles in het werk om zo snel mogelijk uit te 

keren aan de leden. 
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“Geling Advies draagt bij 
aan @POVarkenshouderij 
#samensterk #SectorPR” 

“Ook dit jaar steunt  
@Varkenspraktijk de  

@POVarkenshouder! Op 
naar nog ‘n jaar met TOP 

initiatieven! #dikkeduim” 

“SmitsAgro steunt de  
sector. U toch ook?!! Een 

#donatie aan #POV is hard 
nodig. Hartelijk Dank” 

Agrarisch adviseur Geling Advies  

Johan de Vos (@JohandeVos64)

Dierenartsenpraktijk voor Varkens  

De Varkenspraktijk (@Varkenspraktijk)

Directeur/eigenaar John van Drunen  

van SmitsAgro (@van_jvd)

Staartbijten ook in Duitsland probleem
De varkenssector heeft 2,5 jaar na het tekenen van de Verklaring van Dalfsen de eerste stap uitgevoerd om  
staarten van varkens langzaam maar zeker minder kort en, mits verantwoord, mogelijk helemaal niet te couperen.

Uit een demonstratieproject, uitgevoerd door 

Wageningen Universiteit (WUR) op VIC Sterksel, 

blijkt dat er nog geen kant-en-klare oplossingen 

zijn. Het demonstratieproject op VIC Sterksel dat 

twee jaar heeft geduurd, heeft volgens onder-

zoekster Marion Kluivers wel veel inzicht opgele-

verd. ‘Maar we zijn er nog niet’, stelt zij. ‘Tot in de 

laatste ronde zagen we problemen met bijterij met 

als gevolg dat het dierenwelzijn niet gewaarborgd 

kan worden.’ Ook bij biologisch gehouden varkens 

is staartbijten aan de orde.

Dat staartbijten in de varkenshouderij een complex 

probleem is en dat de varkenshouders niet zo maar 

kunnen stoppen met couperen van staarten, zoals 

sommige (politieke) partijen willen, blijkt ook uit 

een Duits onderzoek. Het Duitse Bauernverband 

en de regering in de deelstaat Noordrijn-Westfalen 

willen volgend jaar stoppen met couperen, mits 

het dierenwelzijn er baat bij heeft. 

Weinig hoop
Echter, de eerste resultaten van het krulstaarten-

project in Noordrijn-Westfalen bieden weinig hoop.

Bij ruim een kwart van de biggen op de proefbe-

drijven blijken staarten te zijn aangevreten rond het 

einde van de opfokperiode. Op sommige bedrijven 

was zelfs de helft van de staarten aangevreten. 

Op slechts twee van de 15 pilotbedrijven bleven 

alle biggenstaarten intact tot aan het eind van de 

biggenopfok. Het staartbijten doet zich het meest 

voor in de periode van week 2 tot week 4 na spenen.

In het zogeheten Ringelschwanz-project experi-

menteren 15 proefbedrijven met lange staarten. 

De gevolgen van de blijvende bijterij zijn aanzien-

lijk. Zo is er vermoedelijk meer antibiotica nodig. 

Ook bestaat risico dat biggen met kapotte staar-

ten niet te verkopen zijn of minder opbrengen. 

Het managen van staartbijten vergt de nodige 

arbeid. Direct ingrijpen is nodig om een bloedbad 

te voorkomen. 

Ingewijden verwachten dat het coupeerverbod in 

Duitsland dan ook wordt uitgesteld. 

10.000 bezoekers op varkensbedrijven
Ruim tienduizend burgers hebben 
op Tweede Paasdag een van de var-
kensbedrijven bezocht die meede-
den tijdens de Albert Heijn Boeren 
Lentefeesten. Bijna honderd boeren 
en tuinders, verspreid over heel 
Nederland, openden hun schuur-  
en staldeuren voor publiek. 

Ook vijf Beter Leven- en drie biologische varkens-

houders deden aan de open dag mee. De varkens-

houders waren enthousiast over de belangstelling 

van burgers voor de varkenshouderij. 

‘Het geven van openheid aan mensen over waar 

ons voedsel vandaan komt en hoe dit wordt 

geproduceerd, is erg belangrijk voor de sector. Ik 

wil mensen graag laten zien wat we doen en ons 

verhaal vertellen, want ik ben trots op ons bedrijf’, 

aldus een van de deelnemende varkenshouders.

Varkenshouders stellen overigens niet alleen op 

deze dag hun staldeur open, het hele jaar door 

kunnen burgers varkenshouderijen bezoeken 

tijdens open dagen en in bijvoorbeeld een van 

de 36 zichtstallen in Nederland. Ook is er elk jaar 

in september een Weekend van het Varken. Deze 

initiatieven worden mede ondersteund door de 

sector-pr van de POV. Om geld bijeen te krijgen is 

momenteel een donatiecampagne gaande onder 

varkenshouders en periferie (zie ook pagina 10). 

Tijdens het Lentefeest bij Veldhoekporc in 
Lemelerveld moest iedereen bedrijfskleding 
aan voordat ze naar binnen mochten.
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Geef om sector-PR varkenshouderij:  
Varkens horen bij Nederland!

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

• Aantrekkelijke tarieven

Stort uw bijdrage op:

NL82 RABO 0192 046 357
t.a.v. Producenten Organisatie Varkenshouderij te Zeist o.v.v. SECTOR-PR



Kort
nieuws

 Mestverwerking Merensteyn
Mestverwerkingsinitiatief Merensteyn in het 

Limburgse Ysselsteyn gaat op 9 juni van start. 

Initiatiefnemer van de mestverwerking is 

Mestac uit Best. De bedoeling is dat er jaarlijks 

100.000 ton mest wordt verwerkt. 

 EU eet meer varkens
Europeanen eten weer meer varkensvlees. 

De daling die in 2011 inzette, werd in 2014 

al omgebogen. Het gemiddelde verbruik van 

varkensvlees in de Europese Unie steeg in 2015 

verder naar 40,9 kilo per persoon. Dat is een 

paar ons hoger dan in 2014 en de grootste 

hoeveelheid sinds 2011. In Nederland nam het 

verbruik overigens wel iets af. 

 Minder drachtige zeugen
Het aantal drachtige zeugen was in december 

2015 15,1 procent lager dan een jaar eerder. Dit 

meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Het totaal aantal varkens in de 28 EU-landen 

was in die maand 1,5 procent hoger dan in 

december 2014. De Nederlandse varkensstapel 

daalde vanaf 1 april tot en met december 2015 

met 1,2 procent naar 12,45 miljoen varkens. 

Het aantal fokvarkens en gedekte zeugen 

daalde in die periode met 5,1 procent ten 

opzichte van 2014. 

  Varkenshouder overlijdt
Een 55-jarige varkenshouder is eind maart om 

het leven gekomen op zijn eigen varkensbe-

drijf in Moergestel door het inademen van het 

giftige blauwzuurgas. Het ongeval deed zich 

voor in de brijvoerkeuken. Blauwzuurgas is het 

schadelijkst van alle stalgassen. Een vergiftiging 

moet binnen tien minuten worden behandeld. 

 Maat stopt bij LTO
Voorzitter Albert Jan Maat (63) van LTO 

Nederland stopt per 1 oktober. Zijn opvolger is 

nog niet bekend. Maat is sinds 2007 voorzit-

ter van LTO. Bij zijn herbenoeming in april 2015 

had hij al aangegeven niet de hele periode van 

vier jaar te zullen volmaken.

Meer nieuws is te vinden op: 

www.nvv.nl/nvv-nieuws
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NVV start met sociale  
ondersteuning van leden
De varkenshouderij zit al enige tijd 
in een financiële crisis en dit heeft 
zijn weerslag (gehad) op veel var-
kenshouders en hun gezinnen. NVV 
heeft een vertrouwenspersoon aan-
gesteld bij wie varkenshouders een 
luisterend oor kunnen vinden of bij 
wie zij hun hart kunnen luchten.

NVV is achter de schermen al een tijd bezig om 

sociale ondersteuning te regelen voor leden die 

deze steun nodig hebben, of ervan gebruik willen 

maken. Paulien Hogenkamp, agrarisch coach uit 

Wierden gaat dit namens de NVV doen. 

Hieronder een introductie van Paulien:

Als boerendochter is Paulien 43 jaar geleden 

geboren op een gemengd bedrijf met melkvee en 

zeugen in Dalfsen, provincie Overijssel. Zij is opge-

groeid in een omgeving van zorg en aandacht. 

Haar jeugd is gekenmerkt door de liefde voor mens 

en dier, liefde voor de natuur, gezelligheid, harte-

lijkheid, omgaan met nieuw leven, alle facetten 

van het ondernemerschap, voorspoed en tegen-

slag. Inmiddels woont zij al weer jaren met haar 

man en haar twee kinderen in het mooie Twente.

Werken met mensen en dieren 
vanzelfsprekend
‘Nadat mijn broer Johnny de zeugentak overnam 

van mijn ouders, ben ik bij hem in het bedrijf gaan 

werken. In het snelgroeiende bedrijf, waar inmid-

dels 1600 zeugen en 3000 vleesvarkens liggen, 

bestond mijn taak uit het meewerken, meeden-

ken, en ontwikkelen van bedrijfsactiviteiten op 

technisch en economisch niveau. 

Vanuit deze achtergrond en ervaring ben ik 10 jaar 

fulltime actief geweest als begeleider en adviseur 

van ondernemers en collega’s in de agrarische 

sector. Eerst voor het bedrijf van mijn broer en 

daarna in opdracht van ForFarmers, de grootste 

mengvoerleverancier van Europa.’

Al 10 jaar actief
‘De vele persoonlijke gesprekken die ik door de jaren 

heen heb gevoerd met mensen in en rondom de agra-

rische sector zijn voor mij de reden geweest om mijn 

eigen coachingspraktijk te starten, specifiek voor de 

melkveehouderij en de varkenshouderij. Als aanvul-

ling op mijn jarenlange ervaring heb ik in de afgelopen 

jaren de Propedeuse Bachelor Toegepaste Psychologie 

afgerond. Vervolgens heb ik de Post-hbo Opleiding 

tot Coach en de Mediationopleiding afgerond. 

Momenteel studeer ik wederom aan het Windesheim 

te Zwolle, waar ik de Post-hbo opleiding Loopbaan- en 

Talentcoaching volg. Deze verwacht ik in september 

2016 af te ronden. Tevens ben ik DISC-gecertificeerd, 

wat betekent dat door middel van een assessment een 

persoonlijkheidsanalyse afgenomen kan worden.’

Zelfsturend vermogen
‘Ik hou van humor, confronteren en uitdagen. Ik 

ben ervan overtuigd dat er altijd mogelijkheden en 

kansen zijn. Ik geloof in het zelfsturend vermogen 

van mensen. Door diverse coachingsmethodieken 

en werkvormen in te zetten tijdens coachingssessies 

ontstaan inzicht, enthousiasme en motivatie, waar-

door heldere en realistische doelen kunnen worden 

gesteld, en niet alleen dat, ze worden ook werkelijk 

gerealiseerd. Mijn doel is bereikt als mensen zeggen: 

ik kan weer helder denken, ik weet weer wat ik wil en 

ook hoe ik het bereiken kan, ik ga er voor!’ 

Contact 

Binnenkort laten wij u via een Nieuwsflits,  

De Trog en de website weten, hoe u in contact 

kunt komen met Paulien Hogenkamp.

Paulien Hogenkamp. 
Eigen foto
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De week van…. 
Frank Donkers
In deze rubriek geeft een bestuurs-
lid of medewerker van de NVV een 
inkijkje in zijn of haar werkweek. In 
deze vijfde aflevering: Frank Don-
kers (35), secretaris in het Dagelijks 
Bestuur van de NVV.

Maandag 4 april
De week begint met werkzaamheden op ons vlees-

varkensbedrijf. Dit betekent onder meer: controle 

van de varkens en het reinigen van een luchtwasser. 

Op tijd klaar voor een telefonisch overleg tussen de 

middag over de Aujeszky-uitspraak en de inspan-

ningen die de NVV moet verrichten om het geld 

zo spoedig mogelijk uit te kunnen keren naar onze 

leden en oud-leden. Daarna nog ruimte om enkele 

overleggen voor morgen voor te bereiden en mails 

en telefoontjes af te handelen. ’s Avonds naar de 

regioavond van Veghel-Oss/Maaskant om de leden 

bij te praten over de actualiteiten die spelen binnen 

de NVV. De betrokkenheid van de NVV-leden is 

groot, blijkt ook deze avond weer!

Dinsdag 5 april
’s Morgens al vroeg op weg naar de NVWA in 

Utrecht voor een evaluatie van de aanloopfase 

van de pilot stalkeuring. De bijeenkomst verloopt 

naar tevredenheid. Daarna gelijk door naar het 

NVV-kantoor in Barneveld voor een bijeenkomst 

over de besteding van de door Brussel toegekende 

middelen voor mestverwerking. De overleggen 

sluiten vandaag goed op elkaar aan, want na dit 

overleg kunnen we direct door naar Nijkerk voor 

het Verenigd Varkenshouderij Platform (VVP). ’s 

Avonds nog een Bestuurlijk Overleg in Den Bosch 

over het mestbeleid in de Provincie Brabant. De 

oproep namens de POV aan de provincie is om het 

traject van de provincie te koppelen aan het plan 

Vitale Varkenshouderij.

Woensdag 6 april
Een afspraak in Den Haag vervalt uit mijn agenda, 

dus dat biedt mooi ruimte om de BTW-aangifte 

voor het bedrijf alvast in te dienen. ’s Middags aan 

de slag met de MINAS-procedure die we als NVV op 

verschillende onderdelen aan het intensiveren zijn. 

De verschillende onderzoeksrapporten naar onder 

andere de nauwkeurigheid van wegen en bemon-

steren van mest worden opnieuw beoordeeld op 

bruikbaarheid in eventuele nieuwe procedures.

Donderdag 7 april
Vandaag bij uitzondering een hele dag op het 

varkensbedrijf aan het werk. Onder andere de 

montage van plateaus in een aantal afdelingen. 

Om zeven uur ’s avonds is alles afgerond en zitten 

de biggen op hun plek.

Vrijdag 8 april
Vrijdagmorgen is het vaste moment om varkens 

te laden. Na het laden en de controle snel klaar-

maken om naar Barneveld te gaan voor een eerste 

bespreking met de accountant van de NVV over de 

jaarstukken van zowel de NVV als de SGA (Stichting 

Gerechtigheid Aujeszky). ’s Middags een overleg in 

Wageningen met LTO. Daarna snel naar huis om ’s 

avonds op tijd bij de wedstrijd van Helmond Sport 

te zijn. Met een verdiend gelijkspel tegen de koplo-

per wordt deze week afgesloten! 

Frank Donkers

NVV blijft tegen  
uitwisseling fosfaatrechten
NVV en LTO Varkenshouderij blijven bij hun standpunt dat er geen  
uitwisseling tussen varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten mag komen. 

Voorzitter Ingrid Jansen heeft de afgelopen weken 

een aantal leden persoonlijk gebeld om dit stand-

punt toe te lichten. ‘Het is heel begrijpelijk dat 

leden hier vragen over hebben. Leden die hierop 

hebben gereageerd, heb ik dan ook allemaal terug-

gebeld om een en ander te verduidelijken’, zegt 

Jansen. ‘Als je persoonlijk contact hebt, begrijpen 

mensen beter waarom wij een bepaald standpunt 

hebben. Dat wil nog niet zeggen, dat iedereen 

het er ook mee eens is, maar in een persoonlijk 

gesprek wordt vaak wel meer duidelijk.’

Het standpunt van de NVV, gesteund door het 

Landelijk Bestuur, is dat de varkenshouderij haar 

verantwoordelijkheid heeft genomen door onder 

het eigen sectorale fosfaatplafond te blijven. 

‘Andere sectoren moeten hierin ook hun eigen 

verantwoordelijkheid nemen. Het uitwisselbaar 

maken van rechten is dan óók niet opgenomen 

in het plan Vitale Varkenshouderij dat wordt 

uitgevoerd door de Producenten Organisatie 

Varkenshouderij (POV)’, zegt Jansen.

Het standpunt van de NVV werd nog eens onder-

streept nadat staatssecretaris Martijn van Dam 

van Economische Zaken aankondigde een voorzie-

ning op te nemen in de Meststoffenwet die uitwis-

seling tussen varkens-, pluimvee- en fosfaatrech-

ten mogelijk zou kunnen maken. 

‘Het opnemen van een voorziening in de 

Meststoffenwet betekent niet dat rechten meteen 

uitwisselbaar worden. Het maakt uitwisseling 

van rechten alleen mogelijk voor de toekomst als 

dat wenselijk is. De wet hoeft in dat geval niet te 

worden gewijzigd’, licht Jansen dit voornemen van 

Van Dam toe. 

Toezegging
NVV en LTO Varkenshouderij hebben de staats-

secretaris wel opgeroepen om vast te houden aan 

zijn eerdere toezeggingen dat er géén sprake kan 

zijn van een uitwisseling en dat elke sector zelf 

verantwoordelijk is om onder het eigen sectorale 

fosfaatplafond te blijven. 



Kennis maken met…. 

Welmoed  
Rijpkema
Op 21 maart is bij de NVV  
Welmoed Rijpkema (45) in dienst 
getreden als nieuwe beleidsmede-
werker. Hieronder stelt Welmoed 
zich aan u voor.

Wie is Welmoed Rijpkema?
“Ik ben geboren en getogen op een melkvee-

houderij in de Kop van Overijssel. Vanwege mijn 

liefde voor de natuur ben ik via de middelbare 

Tuinbouwschool, Natural Resource Management 

(het oude Tropische Bosbouw) in Wageningen 

beland. Bij het NAJK heb ik daarna als cursusleid-

ster jonge boeren de MINAS bijgebracht. Na 

een korte uitstap als beleidsmedewerker van de 

Milieufederatie Flevoland ben ik in 2000 samen 

met mijn man naar Tanzania vertrokken. Wij 

hebben daar 15 jaar gewoond en gewerkt in 

agrarische ontwikkelingssamenwerking projecten. 

Onze twee kinderen zijn daar geboren en getogen. 

Vanwege de middelbare schoolleeftijd van de 

oudste zijn we afgelopen jaar teruggekeerd naar 

Nederland. We wonen nu in Lochem.”

Heb je feeling met  
de varkenshouderij? 
“Ik ben vooral opgegroeid met veel melk en een 

ruime blik naar buiten. Ik houd van de agrarische 

sector omdat je werkt met levende dieren in combi-

natie met mensen en natuur. Het hoort bij Nederland 

en het is wat dit land zo divers en mooi maakt.”

Waarom heb je gekozen  
voor de NVV?
“De varkenssector zit al jaren, onterecht, in het 

verdomhoekje en ik wil me graag inzetten voor 

een realistischer beeld in de maatschappij, maar 

ook samen met de sector werken om een plaats te 

behouden in ons land. Samenwerken, de dialoog 

aangaan en voorop lopen zijn daarbij kernwaar-

den die wij in de belangenbehartiging moeten 

uitdragen.”

Wat ga je bij de NVV doen?
“Als beleidsmedewerker beheer ik verschillende 

dossiers, bereid ik inhoudelijk stukken voor en 

neem ik deel aan verschillende vergaderingen 

en overleggen. Speerpunt is de invulling van de 

belangenbehartiging in de provincies, die de NVV 

heeft geïntensiveerd. Hierdoor willen we, liefst in 

een vroeg stadium, meepraten en meebeslissen 

over beleid in de provincies.”

Hoe zijn je eerste weken bevallen?
“De NVV is een kleine, open en dynamische 

organisatie. De bestuurders zijn goed bereikbaar 

voor inhoudelijke kennis en standpunten. Ik leer 

ongelofelijk veel; van technische details over lucht-

wassers tot ruimtelijk beleid van een provincie. Het 

is zeer interessant en uitdagend en ik hoop dat ik, 

met mijn kennis en ervaring, een goede inbreng 

kan leveren aan het werk van de NVV.” 

BIG Challenge haalt 666.666 euro op
De teams die onder de naam BIG 
Challenge dit jaar meedoen aan de 
Alpe d’Huzes hebben al 666.666 
euro opgehaald voor het kanker-
fonds KWF. Deze mijlpaal werd vo-
rige week gevierd door het spon-
sorbedrag groots uit te beelden. 
De deelnemers vormden het getal, 
dat vanuit een hoogwerker mooi te 
zien was.

Elk jaar doet BIG Challenge mee aan de Alpe 

d’Huzes. Bij dit jaarlijkse evenement, in juni, fietsen 

of wandelen mensen tot zes keer de Alpe d’Huez 

op en zamelen daarmee geld in voor het KWF. 

De veehouderij is onder de naam BIG Challenge 

al jaren een trouw deelnemer aan Alpe d’HuZes. 

BIG Challenge werd ooit opgericht door Herman 

Houweling, die helaas in 2010 overleed aan kanker. 

Dit jaar bestaat BIG Challenge uit 240 deelnemers. 

Allemaal mannen en vrouwen die werkzaam zijn als 

boer of boerin, of in de periferie van de agrarische 

sector. Zaterdag 9 april maakten de teamleden een 

Tour BIG Challenge langs zeven bedrijven die zich 

hebben verbonden aan dit initiatief: ForFarmers, 

Imagro, CRV, Agrifirm, De Heus, Fransen Gerrits en 

Vitelia Voeders. Elk bedrijf ontving de BIG Challenge-

vlag van de passerende fietsers en wandelaars. BIG 

Challenge is altijd op zoek naar vrijwilligers die 

willen meehelpen tijdens Alpe d’Huzes. 

Voor meer informatie:  

www.bigchallenge.eu 

Deelnemers van BIG  
Challenge beelden het  
bedrag uit. Foto:  
Jannemieke Termeer
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Kort
nieuws

 Miltvuur bij varken
Er is antrax of miltvuur ontdekt bij een varkenshou-

der in het Oekraïense Chuguev district. Volgens de 

overheid van Oekraïne kunnen geïnfecteerde die-

ren met miltvuur de ziekte verspreiden door urine, 

mest en melk. 

 Diermeel duurt nog
Toelating van diermeel in veevoer kan nog ja-

ren duren. De Europese Commissie wil eerst 

voldoende vertrouwen hebben in controlesys-

temen en opsporingstechnieken. Die technieken 

om onder meer DNA te identificeren, worden nu 

ontwikkeld. Het onderzoek naar varkens is nage-

noeg afgerond, maar voor pluimvee zal dit nog 

een aantal jaren duren. 

 Europa moet vlees
Europeanen zijn minder geschikt om vegetarisch 

te eten dan mensen elders in de wereld, blijkt uit 

onderzoek van het Amerikaanse Cornell University. 

Populaties die van oudsher gewend zijn om vege-

tarisch te eten, zoals inwoners van India, Afrika en 

bepaalde regio’s in Zuid-Azië hebben een gene-

tische aanleg om efficiënt omega-3 en -6 uit een 

vegetarisch dieet te halen. Europeanen hebben 

daarvoor vlees en vis nodig.

 AVP wijd verspreid
Afrikaanse varkenspest (AVP) heeft zich over een 

enorm gebied verspreid, nadat het virus in 2007 

vanuit Afrika via Georgië naar Oost-Europa is 

opgerukt, meldt Pigbusiness.nl. Veruit de meeste 

besmettingen zijn bekend bij wilde zwijnen, maar 

ook enkele tientallen varkensbedrijven zijn besmet 

geraakt. Omdat zieke dieren op allerlei manieren 

het virus uitscheiden, is het reinigen van transport-

middelen van groot belang.

 Varkensvlees op markt
Het eerste varkensvlees dat onder de EU-regeling 

van januari is opgeslagen, komt de komende we-

ken weer op de markt. Er is tussen 5 en 20 januari 

90.025 ton varkensvlees tijdelijk van de markt ge-

nomen. 24.267 ton daarvan kwam uit Duitsland, 

10.776 ton uit Denemarken en 9.066 ton is opge-

slagen door Nederlandse bedrijven.

Meer nieuws is te vinden op: 

www.nvv.nl/nvv-nieuws

NVV inventariseert asbest
De NVV gaat inventariseren hoeveel vierkante meters asbest er nog lig-
gen op daken van varkensstallen. Asbest op daken wordt per 2024 verbo-
den. Deze daken moeten dan zijn vervangen door andere materialen.

NVV wil van de leden graag weten of zij nog asbest 

op het dak hebben en, zo ja, om hoeveel vierkante 

meters dit dan gaat. De gegevens worden niet 

gedeeld met anderen. NVV gebruikt deze informa-

tie alleen voor interne doeleinden.

Overigens stimuleert de overheid het saneren van 

asbest. Zo kan 27 procent van de saneringskosten 

worden afgeschreven van de fiscale winst, naast 

de reguliere afschrijving. Bovendien mag een 

varkenshouder 75 procent van de kosten voor het 

vervangen van asbestdaken en/of de aanschaf van 

zonnepanelen afschrijven in één jaar waarin hem 

of haar dat fiscaal het beste uitkomt. 

Voor het aanbrengen van zonnepanelen is er nog 

de Energie-investeringsaftrek. Daarnaast is er 

de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen 

erop’, waarvan de uitwerking per provincie kan 

verschillen. 

Voor meer informatie: Welmoed Rijpkema, 

beleidsmedewerker NVV (0342 – 418 478). 

NVV steunt manifest tegen TTIP
Op 26 april is er in de Tweede Kamer in Den Haag een algemeen overleg van de 
Handelsraad. Daarvoor biedt een aantal organisaties, waaronder NVV en LTO 
Varkenshouderij, aan de Kamerleden een manifest tegen TTIP en CETA aan. 

TTIP is het vrijhandelsverdrag tussen Europa en 

de Verenigde Staten. De Nederlandse varkens-

houderij zou bij vrije handel met Amerika ernstig 

worden benadeeld omdat er in de VS veel lagere 

standaarden gelden op het gebied van dieren-

welzijn en milieu. Amerikaanse varkenshouders 

hebben daardoor veel lagere kosten om varkens 

te produceren. ‘Geen gelijk speelveld dus’, zeggen 

NVV-voorzitter Ingrid Jansen en voorzitter Eric 

Douma van LTO Varkenshouderij.

Het algemeen overleg begint om 16.30 uur. 

De overhandiging van het manifest aan de 

Kamerleden is rond half vier. Iedereen is van harte 

welkom om dit bij te wonen. Om 15.15 uur wordt 

er verzameld op het Plein in Den Haag. Dit is vlak 

voor de ingang van het Tweede Kamergebouw. 

Op internet is een petitie gestart waarin wordt 

gepleit voor een referendum over TTIP. De petitie 

is te vinden via: www.ttip-referendum.nl/ 
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Stoppersregeling alleen voor stoppers 
In het Actieplan Ammoniak Veehouderij is een landelijk gedoogbeleid 
opgenomen voor stoppende veehouderijen die niet voldoen aan de maxi-
male emissiewaarden uit het Besluit emissiearme huisvesting.

Uit een uitspraak van de Raad van State van 16 

maart 2016 blijkt duidelijk dat de in het actieplan 

opgenomen stoppersregeling enkel geldt voor 

veehouderijen die daadwerkelijk voor 1 januari 

2020 stoppen. Nu de stoppersregeling specifiek is 

gericht op stoppende bedrijven, ziet de Raad van 

State geen ruimte om deze regeling analoog toe te 

passen op bedrijven die niet wensen te stoppen.

Kijk voor meer informatie hierover op 

www.nvv.nl/nvv-nieuws 

‘Rapport Varkens in Nood arbitrair’ 
NVV en LTO Varkenshouderij hebben kennisgenomen van het rapport  
‘Nederland koploper varkens-welzijn in Europa?’ door Varkens in Nood.

De organisatie stelt in het rapport dat varkens in 

Nederland niet beter af zijn dan in andere landen. 

NVV en LTO Varkenshouderij zijn van mening dat 

de door Varkens in Nood gekozen insteek subjec-

tief en arbitrair is en hebben dit ook in de media 

gecommuniceerd. 

‘De score van Varkens in Nood is een combinatie van 

de impact van een maatregel en het aantal varkens 

dat het betreft. Vervolgens is de feitelijke score arbi-

trair toegekend. In het rapport wordt tevens gemeld 

dat er interviews zijn gehouden met wetenschap-

pers en experts op het gebied van dierenwelzijn in 

binnen- en buitenland. Helaas wordt niet vermeld 

wie dat zijn’, aldus NVV.

NVV en LTO Varkenshouderij vinden het ook 

jammer dat initiatieven in Nederland op het gebied 

van keurmerken (Beter Leven, Varken van Morgen), 

ingrepen (stoppen met castreren, stoppen met 

couperen) en vermindering van antibioticagebruik 

niet of nauwelijks genoemd en gewaardeerd 

worden. ‘Nederland is op deze vlakken koploper, in 

elk geval in vergelijking met de grote varkenslan-

den in de Europese Unie (Denemarken, Duitsland, 

Spanje, Polen, België en Frankrijk).’

Eisen
Ook heeft de Nederlandse overheid zich samen met 

die van Duitsland en Denemarken sterk gemaakt 

voor een aanscherping van de Europese eisen op 

het gebied van dierenwelzijn. Nederland steekt 

hiermee zijn nek uit, wat tevens een druk legt op de 

concurrentiepositie van de varkenssector.

De conclusie dat Nederland dus niet verder komt dan 

een middelmatige 7e plaats doet naar de mening 

van NVV en LTO Varkenshouderij geen recht aan 

de werkelijkheid. ‘Dat er enkele landen verder gaan 

dan Nederland, is waar. Echter, binnen de grote 

groep varkenslanden is Nederland toonaangevend.’

Trots
De Nederlandse varkenssector behoort dan ook tot 

de top van de wereld op het gebied van voedsel 

en dierenwelzijn. Daar moeten we trots op zijn en 

achter staan, menen beide organisaties. 

Gids voor indienen Gecombineerde Opgave

Vanaf 1 april moeten varkenshouders weer de 
Gecombineerde Opgave (GO) invullen. 
De Gecombineerde Opgave is een jaarlijkse opgave voor agra-

risch ondernemers. Zij leveren hiermee onder andere gege-

vens aan voor de Landbouwtelling, de mestwetgeving en het 

Diergezondheidsfonds. NVV heeft voor haar leden op een rij gezet 

wat de GO precies inhoudt, hoe u deze moet indienen, wat de 

belangrijkste wijzigingen zijn en wat u wel en niet moet doen bij 

het invullen van de GO.

Ga naar onze website en dan naar pagina Regels en wetten (zie 

foto) om onze Gids voor de Gecombineerde Opgave te downloa-

den. Let op: Deze pagina is alleen toegankelijk voor NVV-leden. 

U heeft hiervoor uw al eerder toegestuurde inlogcode nodig! 



Nieuws

Tussenstand donatiecampagne  
Sector-pr: 50.000 euro
Een maand na de aftrap van de donatiecampagne voor sector-pr van de Producenten Organisatie  
Varkenshouderij (POV), is al 50.000 euro binnengekomen. 

Hoewel nog meer geld nodig is om alle pr- en 

promotieplannen te kunnen uitvoeren, zijn de boeg-

beelden van de campagne, Ingrid Jansen (POV) en 

varkenshoudster Doreen van den Berkmortel uit Sint-

Oedenrode heel blij met deze eerste tussenstand. 

‘Ondanks dat veel varkenshouders in een slechte 

financiële situatie zitten, storten zij tóch een vrij-

willige bijdrage voor de sector-pr. Dat verdient een 

dikke pluim. Ik vind dit echt geweldig’, zegt Van den 

Berkmortel. Ook Ingrid Jansen is verheugd met de 

tussenstand. ‘Samen sterk’ is het onderliggende 

motto van de donatiecampagne ‘Varkens horen bij 

Nederland’ en het blijkt dat de varkenshouders dit 

onderstrepen door gezamenlijk geld bijeen te bren-

gen voor sector-pr en -promotie’, zegt Jansen.

Bedrijfsleven
Niet alleen varkenshouders, ook het bedrijfsleven 

ziet het belang in van een goed imago van de 

varkenshouderij en neemt zijn verantwoordelijkheid 

door geld te storten voor sector-pr en -promotie. 

‘Bedrijven steunen ons én zij roepen via hun eigen 

sociale media-kanalen collega-bedrijven op om óók 

te storten. Dát is saamhorigheid’, constateert Jansen.

Om krachtige promotiecampagnes te kunnen voeren 

en organisaties te steunen die geweldige dingen 

doen voor de varkenshouderij, zoals Varkens in Zicht, 

Varkens Vandaag en Klasseboeren, is echter nog 

meer geld nodig, benadrukken Jansen en Van den 

Berkmortel. Zij roepen daarom varkenshouders en 

bedrijfsleven die nog geen bedrag hebben gestort, 

nogmaals op om bij te dragen aan de sector-pr 2016. 

‘Het belang van goede sector-pr is belangrijker dan 

ooit in een tijd waarin de ogen van de maatschappij 

op ons zijn gericht’, zegt Jansen.

‘Wij moeten burgers nog meer bij ons betrekken en 

ze op een open en eerlijke manier laten zien hoe de 

varkenshouderij echt in elkaar zit. Als wij ons verhaal 

niet vertellen, wordt het voor ons verteld’, stelt Van 

den Berkmortel. 

Brief en filmpje 
Binnenkort zal er opnieuw een brief worden 

verstuurd aan de varkenshouders en bedrijven die 

nog niet hebben gestort, met een nieuwe oproep 

om te doneren. Degenen die al een bijdrage hebben 

gedaan, krijgen een persoonlijke bedankbrief. Een 

filmpje met de oproep van Ingrid Jansen en Doreen 

van den Berkmortel is te zien via het YouTube-kanaal 

van de POV.

Een bijdrage storten kan op:  

NL82 RABO 0192 046 357 t.n.v. Producenten 

Organisatie Varkenshouderij te Zeist.  

O.v.v. Sector-pr. 

Ingrid Jansen 
opent nieuwe 
duurzame stal

 

POV-voorzitter Ingrid Jansen heeft dinsdag  

12 april de nieuwe, duurzame vleesvarkensstal 

van de Houbensteyn Groep uit het Limburgse 

Ysselsteyn geopend.

Jansen deed dit samen met gedeputeerde Patrick 

van der Broeck van de provincie Limburg, burge-

meester Hans Gilissen van de gemeente Venray en 

voorzitter Mark Vossen van de vakgroep varkens 

van de LLTB. Limburgs grootste varkensbedrijf heeft 

bij de nieuwe stal een zichtruimte gecreëerd, waar 

bezoekers varkens kunnen kijken en informatie 

kunnen krijgen over de varkenshouderij. De zichtstal 

heeft de toepasselijke naam: Vaerkes Kieke. 

Ingrid Jansen (links) en Doreen van den Berkmortel 

in het promotiefilmpje.
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Meldt u al I&R 
via POV?
De POV wil naar één ketenregisseur en 

één collectief om de marktkracht van de 

varkenshouders te vergroten. Daarom is 

het belangrijk dat alle varkenshouders 

I&R/VVL via één systeem gaan melden, en 

wel via het POV-systeem! 

Door krachten te bundelen, krijgen we 

een sterkere positie in de keten. Meldt u 

daarom I&R/VVL alleen via de POV. 

Meer informatie is te krijgen via 

088 – 004 89 00, of helpdesk@pov.nl 
V.l.n.r.: Martin Houben, Hans Gilissen, 
Ingrid Jansen, Patrick van der Broeck  
en Mark Vossen.



April/Mei 2016

20-04-2016: 19.15-22.30 uur

Pig Business Thema-avond Huisvesting:  

‘Marge van bouwkosten’ 

Ons Boerenerf, Banendijk 5 te Nederweert-Eind

22-04-2016: 13.00-17.00 uur

Open dag nieuwe vleesvarkensstal Familie Ernst 

Platvoetsedijk 20 te Borculo

26-04-2016: 15.00-18.00 uur

Seminar succesvol innoveren in Agrifood 

De Ideeënfabriek, Liessentstraat 9a te Uden

11-05-2016: 19.15-22.30 uur 

Pig Business Thema-avond Financiën:  

‘Focus op meer opbrengst’

Farm Focus, Schapendrift 7a te Dalfsen

12-05-2016: 08.45-17.15 uur

Cursus Gezond produceren  

in de intensieve veehouderij 

Wageningen Acadamy, Radix, Gebouw 107, 

Droevendaalsesteeg 1 te Wageningen

18-05-2016: 19.15-22.30 uur

Pig Business Thema-avond Financiën:  

‘Focus op meer opbrengst’ 

Ons Boerenerf, Banendijk 5 te Nederweert-Eind

31-05-2016 t/m 02-06-2016:  

13.00-22.00 uur

Landbouwbeurs Oost-Nederland 

Ruurloseweg/hoek Petersdijk 4a te Zelhem

Kijk voor meer agendatips op:

www.nvv.nl/agenda-varkenshouderij

Agenda 
02
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Let the games begin...

‘Ze zouden die varkensboeren zélf ergens moeten 

laten creperen tot de dood!’, ‘Gooi die boeren op 

de brandstapel, zullen ze zelf voelen hoe het is!’, 

‘Snij die varkensboeren maar de keel door, kunnen 

ze ook eens krijsen als een varken!’ Schokkende 

bedreigingen, die ik steeds vaker tegenkom.

Ik spreek veel varkenshouders. Vooral wanneer er 

wéér een ongenuanceerd verhaal met dit soort reac-

ties ergens is verschenen, bellen ze me. Pas nog een 

lid: ‘Waarom denken mensen dat wij onze dieren 

mishandelen? Ik ben varkenshouder geworden om 

varkens te verzorgen, niet om varkens te kwetsen...’ 

De hetze tegen de varkensboer wordt op een slimme 

manier aangewakkerd door de gevestigde Nederlandse 

dierenlobby. ‘Gerespecteerde’ dierenorganisaties, 

zoals Partij voor de Dieren, Wakker Dier, Eyes on 

Animals, Varkens in Nood publiceren op afgesproken 

momenten onderzoekjes, schuiven vervolgens veront-

waardigd en bezorgd aan bij een van hun bevriende 

tv-programma’s en voilà! Let the games begin… 

De politiek en maatschappij worden daarna in een 

zogenaamd publiek debat gewezen op ‘onhoud-

baar dierenleed’. En ook wordt geveinsd dat zij de 

boeren juist vooruit willen helpen. Intussen gaat 

hun spel ónder de radar verder. 

Onder die ‘gerespecteerde’ partijen, hangt name-

lijk nog een groot aantal Twitter- en andere sociale 

media-accounts van zogenaamde dierenvrienden. Die 

worden echter (vaak anoniem) beheerd door dezelfde 

mensen van dezelfde partijen als hierboven genoemd. 

Er zitten zelfs mediastrategen bij. Ik weet dat, omdat ik 

achter de identiteit van enkelen ben gekomen. Het zijn 

trouwens vooral dames.

Zij zetten op sociale media de volle aanval in tegen de 

varkenshouderij onder het mom van bezorgde dieren-

vrienden. Met geregisseerde afschuw en emoties 

reageren ze op incidenten. Heel veel, heel vaak én 

in een afgesproken volgorde. Sommige van deze 

mensen duiken op een ander moment in de gewone 

media weer op, als een serieuze woordvoerder van 

een van de ‘gerespecteerde’ dierenpartijen. En zo 

regisseren zij met een slechts een handjevol dierenac-

tivisten ‘maatschappijbrede verontwaardiging’ over 

de intensieve veehouderij.

De ‘gewone’ politieke partijen, die niet voor elkaar 

willen onderdoen op het wekelijks terugkerende NK 

“Wie Is De Grootste Dierenvriend” in de Tweede Kamer, 

hollen intussen achter de strak geregisseerde waan van 

de dag aan, met steun voor Kamervragen en moties. 

De dierenlobby heeft zich georganiseerd. Trekt met 

elkaar op. Haalt er geld voor op. Zijn samen sterk.

Dus mijn opdracht aan u is eigenlijk een heel simpele. 

Allemaal lid van de POV, allemaal doneren voor ónze 

sector-pr en voilà! Laat the games dan maar eens echt 

beginnen! 

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

 regio West-Brabant: 
Adrie Mulders, Nispen 
en Rein van As, Nispen
e-mail: westbrabant@nvv.nl

 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

28 april, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

26 mei, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

27 juni, 20.00 uur, Algemene Ledenvergadering, De Bongerd te Heteren

30 juni, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

Talloze bedrijven sponsoren de NVV, onder andere:

 Nooyen Pig Flooring te Deurne

 Fransen Gerrits BV te Erp

 ABZ Diervoeding UA te Nijkerk

 Merial BV te Velserbroek

 Smits Agro te Breda

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

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

Foto: Fotografie Jeanette
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Word ook actief in uw regio!
NVV is volop in beweging en actief op tal van 

onderwerpen. Leden en hun inbreng zijn voor NVV 

onmisbaar. Daarom zijn wij ook heel blij met leden 

die zich, via hun regio, actief inzetten en actief 

meepraten over de besluiten die bij NVV worden 

genomen. Elke regio heeft een werkgroep waarin 

alle onderwerpen en dossiers waarmee NVV bezig 

is worden besproken. De werkgroepen brengen 

hun standpunt in en dit standpunt wordt, via de 

regiovoorzitter gedeeld in het Landelijk Bestuur. 

Varkenshouders hebben op die manier recht-

streeks inbreng in de te nemen besluiten. Wilt u 

ook actief betrokken worden bij de onderwerpen 

die voor u van belang zijn? Meldt u zich dan aan 

bij uw regiovoorzitter om (vrijblijvend) een verga-

dering van de werkgroep in uw regio bij te wonen. 

Kijk voor contactinformatie op: 

www.nvv.nl/regiovoorzitters


