
Van: Hanneke van den Dop han@til-aqua.com
Onderwerp: Re: betrokkenheid Til-Aqua bij veterinaire exportzaken

Datum: 4 november 2019 om 17:25
Aan: Valk, drs. F.J. van der (Frank Jan) f.j.vandervalk@minlnv.nl

Kopie: NVWA Export export@nvwa.nl, Lim, drs. H.A. (Hedy) H.A.Pogalin@minlnv.nl, Claassen, L.A.M. (Diny)
l.a.m.claassen@minlnv.nl, Gostelie, H.R.C. (Erik) E.Gostelie@nvwa.nl, Rowsell - Flatley, M.A. (Margriet)
m.a.rowsell-flatley@minezk.nl, n.jeronimus@nevevi.nl, Hanneke van den Dop han@til-aqua.com, Info Til-Aqua
info@til-aqua.com

Beste Frank Jan,

Even een kleine wijziging van mogelijke branche. Na rijp beraad lijkt NGvA niet het juiste orgaan om als branche organisatie op
te treden.
Daarentegen zou Nevevi een betere kandidaat zijn. Zij vertegenwoordigen de belangen van de gehele viskweeksector NL bij de
overheid. 
Op dit moment betreffen dit met name nationale (en Europese) belangen en geen export naar derde landen. Ik heb contact met
ze opgenomen en de vraag voorgelegd of zij als sectorpartij dit onderdeel export erbij willen pakken. Ik kan dat dan op mij nemen
als vertegenwoordiger.
Het bestuur van Nevevi is akkoord en als jij en Hendrik-Jan met Nevevi als branche organisatie akkoord gaan dan ga ik een
afspraak maken via Margriet Rowsell-Flatley.

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,
Hanneke

Op vr 1 nov. 2019 om 13:36 schreef Valk, drs. F.J. van der (Frank Jan) <f.j.vandervalk@minlnv.nl>:

Beste Hanneke,

Zoals we  vanochtend bespraken zou ik terugkomen om de vraag of er een mogelijkheid is
om via de NGvA de belangen van de aquacultuur goed vertegenwoordigd te krijgen in alles
wat te maken heeft met veterinaire export naar derde landen.

Hendrik-Jan en ik staan daar positief in. We zouden daarom graag een afspraak met jou en
evt anderen die betrokken  moeten  zijn (dat laat ik aan jou over) hierover verder te praten.

 

Wil je voor het maken van een afspraak contact opnemen met Margriet Rowsell-Flatley? Zij
heeft inzicht in onze agenda’s en ze weet er van. Zie haar email adres hierboven.

Afspraak vindt dan plaats bij LNV, Den Haag. Ik denk dat een uur voldoende is.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Kind regards,

 

Frank Jan van der Valk

Coordinator Veterinary Market Access

 

 

Animal Supply Chain and Animal Welfare Department

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality

Bezuidenhoutseweg 73 Den Haag

The Netherlands

 

M: 0031621689851

mailto:Dophan@til-aqua.com
mailto:Dophan@til-aqua.com
mailto:f.j.vandervalk@minlnv.nl
mailto:Exportexport@nvwa.nl
mailto:Exportexport@nvwa.nl
mailto:H.A.Pogalin@minlnv.nl
mailto:l.a.m.claassen@minlnv.nl
mailto:E.Gostelie@nvwa.nl
mailto:m.a.rowsell-flatley@minezk.nl
mailto:n.jeronimus@nevevi.nl
mailto:Dophan@til-aqua.com
mailto:Dophan@til-aqua.com
mailto:Til-Aquainfo@til-aqua.com
mailto:Til-Aquainfo@til-aqua.com
mailto:f.j.vandervalk@minlnv.nl


 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

-- 

Kind regards, 

Hanneke van den Dop, veterinarian
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