
  
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag Bestuursvergadering 

 
1. Opening 
1.1. De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 15:45 uur.  
1.2. Willie Geurts is afwezig, reden onbekend: het is niet gelukt contact te krijgen. 
 

2. Ingekomen stukken 
2.1. Geen 
 

3. Verslaglegging 
3.1. Het verslag van de bestuursvergadering van 09-03-16 wordt besproken. Het wordt 
ongewijzigd vastgesteld.  
3.2. De actielijst wordt doorgenomen: 

3.2.1. n.a.v. Pt.1: Pim maakt nog een verslag van de NGVA-avond voor de nieuwsbrief. 
Actie PWIL 

3.2.2. n.a.v. Pt.4: Norbert vraagt de leden welke dierenartsen zij inschakelen. Actie 
NJER 

3.2.3. n.a.v. Pt.11: Norbert heeft het nieuwe formularium op de NeVeVi-site geplaatst 
en stuurt de leden daar nog bericht over. Actie NJER. Pim heeft tekst aangeleverd 
over de nieuwe MBO-opleiding. Hij stuurt dit nog digitaal aan Norbert. Actie PWIL 
In de markt wordt semi-moist voer ontwikkeld. Pim stuurt een opzetje voor de 
tekst. Actie PWIL Er is ook toestemming gekomen om insecten-meel in visvoer toe 
te passen. 

 
4. Pensioenen 

BPL heeft hoger beroep aangetekend. Dit is inmiddels in procedure. De zaak dient 
vermoedelijk tussen september en volgend jaar april. In Den Bosch heeft een steur-kweker 
een zaak tegen BPL gewonnen, waaruit blijkt dat viskweek niet onder dierhouderij valt. 
Wordt vervolgd. 
 

5. Volgende ALV 
De volgende ALV houden we in september. Schmidt Zeevis in Rotterdam en 
viskweekcentrum Valkenswaard bleken niet mogelijk. Norbert kijkt of een bezoek aan 
Urban Farm in Den Haag mogelijk is. Voorstel: 13 september 14.30 uur. Actie NJER 
 
Agenda voorlopig: 

5.1. Gesloten gedeelte:  
5.1.1. Financiën: jaarrekening en begroting (PIM bereid de stukken voor presentatie 

voor Actie PWIL) 
5.1.2. Contributie 2017 > 2018 

datum verslag : 14 juni 2017 
locatie : Kantoor NeVeVi Wageningen 

 datum : 07 juni 2017 
 aanvang : 15.45 uur 
 sluiting : 17.30 uur 
 aanwezig : William Swinkels (WSWI), Pim Wilhelm (PWIL) Adri Bout (ABOU), ,  Norbert 

Jeronimus (NJER) (verslag) 
 afwezig : Willie Geurts (WGEU) 
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5.1.3. Gijs Bardoel voorstellen als nieuw bestuurslid 
 

5.2. Openbaar gedeelte: 
5.2.1. Rondleiding Urban Farm 
5.2.2. Potentiele leden uitnodigen (William nodigt steurkwekers uit Actie WSWI) 
5.2.3. Gita Mahabir uitnodigen voor verhaal over dierenwelzijn. Maar ook: welke 

onderzoeken heeft het ministerie lopen, hoe kijkt Gieta daarnaar, wat zijn de 
plannen voor de toekomst. 

5.2.4. Edward Schram vertelt over zijn onderzoek op het gebied van grondsmaak. 
William belicht dit onderwerp vanuit de praktijk. Met discussie. 
 

6. Ledenzaken 
Ledenwerving: De mailing is verzonden, maar gaf geen respons. Norbert gaat nabellen. Zij 
ontvangen tevens een uitnodiging voor de ALV - openbaar gedeelte. William doet dit voor 
de steurkwekers (zie onder 5.2.2). Norbert stuurt hem de lijst toe. Actie NJER 
 

7. Communicatie 2017 
Voor de nieuwsbrief zijn meerdere artikelen nodig: zonder nieuws geen nieuwsbrief. 
Besproken wordt wat de onderwerpen kunnen zijn. Zie verder onder 3.2.3 
 

8. Volgende vergadering 
Gepland op 21 september 2017, 15.00 uur Wageningen (of in overleg: gecombineerd met 
ALV). 
 

9. WZTTK 
Pim vertelt over zijn ervaringen met de kweek van Kwi-Kwi: het blijkt nog een hele uitdaging. 
 
10. Afsluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 17.30 uur. 
 

 
 

EINDE VERSLAG 
 


