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VAN DE VOORZITTER

Van HERIJKING naar ONTBINDING in najaar 2020

Eind 2017 begon KLV met het traject 

Herijking 2020: een traject om de 

meerwaarde van KLV in de toekomst te 

onderzoeken. Een jaar later, tijdens de 

ALV van 2 december 2018, hebben de leden 

ingestemd met het uitwerken van twee 

denkrichtingen als toekomstscenario’s: 

voortzetten met een andere strategie 

waarin iets geregeld wordt voor de 

studiekringen en netwerken (verder 

aangeduid met S&N), en het opheffen van 

KLV en herbestemming van het vermogen. 

Twee externe projectleiders hebben dit 

in samenwerking met de werkorganisatie 

University Fund Wageningen (UFW) 

in 2019 onderzocht door middel van 

bureau-onderzoek, gesprekken met 

leden en niet-leden, met de S&N, en 

een ledenenquête. Een stuurgroep en 

een adviesraad, bestaande uit voormalig 

bestuursleden van KLV, gaven daarnaast 

sturing en advies aan de projectleiders. In dit traject bleek dat er 

voor de vereniging in haar huidige vorm geen toekomstperspectief 

meer was. Daarom is er tijdens de ALV van 2 juli 2019 aan de leden 

gevraagd om in te stemmen met de voorbereidingen om KLV in het 

najaar van 2020 op te heffen. De overgrote meerderheid heeft hier 

akkoord op gegeven. 

Vanaf deze ALV bereidt KLV zich voor op ontbinding. Om zoveel 

mogelijk duidelijkheid te geven aan de leden, zijn alle mogelijke 

communicatiemiddelen ingezet om hen te informeren over het 

proces. Zo vertelt voorzitter Han Swinkels in een video hoe de 

ontbinding zal verlopen, en kunnen leden het antwoord op de 

veelgestelde vragen vinden op de KLV website.

Naast zorg voor een goede borging van een juist verloop van de 

ontbinding, is er bij het KLV-bestuur ook veel aandacht voor het 

verankeren van de KLV-nalatenschap. Dit gebeurt allereerst via 

het voortbestaan van de S&N, de vitale delen van het huidige KLV. 

Tijdens de ALV van 2 juli 2019 is afgesproken dat de projectleiders 

met een voorstel komen voor ondersteuning van de S&N. Tijdens 

de ALV van 3 december 2019 werd dit voorstel gepresenteerd: een 

dienstenpakket dat de S&N van UFW kunnen afnemen. Dit pakket 

kan onder andere bestaan uit ondersteuning bij evenementen, PR, 

contributie-inning en ledenadministratie. De komende jaren dienen 

als een overbruggingsperiode waarbij KLV nog (een deel van) de 

kosten voor het dienstenpakket op zich zal nemen. Daarnaast kan 

KLV hen helpen met het opstellen van hun eigen statuten, zodat zij 

straks zelfstandig verder kunnen. Enkele S&N zijn met ondersteuning 

van KLV een haalbaarheidsstudie gestart naar een nieuw netwerk 

dat vooral aantrekkelijk moet zijn voor jonge Wageningse alumni. 

Mogelijk kan dit nieuwe netwerk, of in een andere vorm, dienen als 

toekomstig overlegplatform voor de S&N.

Ook Young KLV zal in 2020 onderzoeken 

welke vorm passend is om de studenten 

en jonge alumni te binden aan de Alma 

Mater. Zij zullen dit blijven doen onder 

de vlag van UFW. 

Tijdens de ALV van 3 december is ook 

besloten dat het resterende vermogen 

wordt ondergebracht in een fonds op 

naam. In december 2019 is een werkgroep 

benoemd die de doelstellingen van het 

fonds op naam gaat opstellen en een 

voorstel zal doen voor een curatorium. 

De doelstellingen zullen aansluiten bij 

de huidige doelstellingen van KLV en het 

fonds zal beschikbaar zijn om alumni-

initiatieven die aanvullend zijn op het 

WUR-alumnibeleid, te ondersteunen. Het 

concept-reglement zal in april 2020 met 

de leden worden besproken. 

Om te zorgen dat de bijna 135 jaar aan KLV historie niet in de 

vergetelheid raakt, heeft KLV de schrijvers Joost van Kasteren 

(oud-voorzitter KLV) en Martijn de Groot opdracht gegeven een 

boek te schrijven over de historie van KLV. De schrijvers graven op 

dit moment diep in de archieven om een levendig boek te creëren 

vol anekdotes van een rijk verleden, en leggen hun hoofdstukken 

voor aan de hiervoor ingestelde redactiecommissie. Dit boek zal 

aan de leden worden gepresenteerd op het afscheidsevenement van 

KLV op zaterdag 3 oktober 2020, voorafgaand aan de Alumni Open 

Dag. Deze afsluitende bijeenkomst zal volledig in het teken staan 

van een terugblik op ruim 130 jaar KLV en een vooruitblik naar het 

toekomstig alumnibeleid. Alle KLV-leden ontvangen hiervoor in de 

zomer van 2020 een uitnodiging.

Om te zorgen dat ook in 2020 het Young KLV-programma en het 

Science Café Wageningen, alsmede het schrijven van het historisch 

boek, door kunnen gaan, heeft KLV haar leden in november 2019 

gevraagd om de contributie over 2020 vrijwillig in een eenmalige 

donatie om te zetten. Voor leden die dit niet willen, wordt de 

contributie in 2020 nul euro.

Ruim 85% van alle leden heeft de keuze gemaakt om de contributie 

om te zetten in een éénmalige donatie. Voor UFW is dit aanleiding 

om samen met het KLV-bestuur te bekijken op welke wijze de 

ondersteuning van onze loyale KLV-ers, voor Wageningse alumni-

activiteiten behouden kan blijven in 2021 en daarna.

Han Swinkels 

(voorzitter KLV)

De aanwezigen van 3 december jl. hebben voorafgaand aan de 

ALV het glas geheven bij een verlicht carillon; de verlichting 

is geschonken door KLV.
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ORGANISATIE KLV

KLV Wageningen Alumni Network is de alumnivereniging van de universiteit en organiseert lezingen, workshops en debatten. KLV staat 

daarnaast diverse studiekringen en deelnetwerken bij die zich richten op specifieke kennisgebieden. De organisatie bestaat uit de ereleden, 

de medewerkers van University Fund Wageningen, de Young KLV Ambassadors, de leden en het bestuur. 

Bestuur (op alfabetische volgorde)

Het KLV-bestuur vergadert 5 x per jaar, neemt de belangrijke beleidsbeslissingen en stelt o.a. het jaarplan en de jaarrekening vast. Delia de 

Vreeze is directeur van KLV en rapporteert aan het bestuur.

Tijdens de ALV van 2 juli 2019 werd afscheid genomen van Jasper van der Woude als bestuurslid van KLV vanwege het aflopen van zijn 

tweede bestuursperiode. Het bestuur en de leden hebben Jasper bedankt voor zijn inzet. Voor Janine Quist was haar eerste bestuursperiode 

afgelopen, zij gaf aan bereid te zijn zich nog een periode als bestuurslid te willen inzetten voor KLV. Alle leden stemden in met haar 

herbenoeming.

Coen de Jong MSc | secretaris

Ir. Janine Quist | bestuurslid

Prof. dr. ir. Karin Schroën | vicevoorzitter

Dr. ir. Han Swinkels | voorzitter

Rianne Vastenhouw MSc | bestuurslid

Bob Wabeke MSc-student | studentbestuurslid 

Maaike Wijngaard | penningmeester

Medewerkers (op alfabetische volgorde)

Arianne van Ballegooij | fondsenwerver

Saskia de Boer | coördinator bedrijfsvoering

Fanny Castel | relatiemedewerker internationale stichtingen

Maruscha Clarke | projectmedewerker

Cis Doorman | databeheerder

Annemarie Elbers | relatiemedewerker grote giften

Anita Freriks | administratief medewerkster

Daniëlle Grashuis | relatiemedewerker

Janna van Hoek | communicatiemedewerker

Eline Nell | alumnimedewerker

Aucke Plantinga | relatiemedewerker (tot okt. 2019)

Simone Ritzer | relatiemedewerker (tot zomer 2019)

Tom van der Schaaf | alumnimedewerker (tot okt. 2019)

Denise Spiekerman | alumnimedewerker

Sacha Tijmstra | communicatiemedewerker

Fusien Verloop | relatiemedewerker grote giften

Erik Vleeming | coördinator bedrijfsvoering

Susanne van der Vliet | events coördinator

Delia de Vreeze | directeur

Anna-Maartje de Boer | workshops

Anne van den Brink | communicatie extern

Ida Grevenbroek (tot zomer 2019)

Feline Heussen | communicatie intern

Nadjieba Joemman | financiën

Kyra Journée | design

Eveline Massop | contact studie-, studentenverenigingen en relaties

Tobias Roebroek | promotie(materiaal) en inventarisatie

Rianne Vastenhouw | inwerken nieuwe Young KLV ambassadors

Young KLV Ambassadors (op alfabetische volgorde)

Young KLV richt zich speciaal op studenten en pas afgestudeerden tot vijf jaar na dato, met een programma voor het verder ontwikkelen van 

persoonlijke vaardigheden zoals snel lezen, time management, geldbeheer, CV schrijven, een PhD doen en debatteren. Met deze workshops 

verkennen studenten onderwerpen die tijdens hun studie mogelijk niet diepgaand behandeld zijn, worden ze voorbereid op de arbeidsmarkt, 

wordt hun persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd en worden ze geholpen het meeste uit hun studie te halen. 

Het programma wordt georganiseerd door het Young KLV Ambassadors team, zijnde studenten van Wageningen University & Research (WUR). 

Naast het mede-organiseren van activiteiten, zorgen zij voor ledenwerving onder studenten. 
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 Internationale leden 569

 Regulier  38

 Student- en jonge leden 531

FINANCIËN
Staat van baten en lasten over 2019 (in euro’s)

Baten  2019 Begroot 

Contributie leden 247.536 249.000 

Opbrengsten KLV - PM 0 0 

Interest 2.336 4.000 

Diverse opbrengsten 31.741 27.500 

281.613 280.500 

Lasten  2019 Begroot 

Externe diensten 319.453 312.763 

Verenigingskosten 49.390 71.950 

Projectkosten 89.906 69.400 

458.749 454.113 

Resultaat -177.136 -173.613

Vanuit de algemene reserve hebben de volgende mutaties ten bate 
/ laste van de bestemmingsreserves plaatsgevonden:

Toename wettelijke reserve ingehouden 
winsten 0 0

Afname reserve WUR Connect 2.138 0

Afname reserve Ledenwerving/behoud -5.409 0

Afname reserve Interdisciplinair debat 24.721 0

Totaal afname bestemmingsreserves 21.450 0

Afname algemene reserve -155.686 -173.613

Vaste activa

Inventaris pm

Deelneming KLV-PM 376.628 

376.628 

Vlottende activa

Vorderingen

Contributies 4.727 

Belastingen 13.711 

Debiteuren 113 

Overlopende activa 25.125 

 43.676 

Liquide middelen  959.861 

  1.380.164 

Eigen vermogen

Algemene reserve 787.576

Wettelijke reserve ingehouden winsten 
deelnemingen 368.247 

1.155.823 

Kortlopende schulden  

Crediteuren 116.438 

Rekening Courant Studiekringen c.s. 88.112 

Overlopende passiva 19.792 

 224.340 

 1.380.164

Balans per 31 december 2019 (in euro’s)

LEDEN

 Nederlandse nationaliteit 5743

 Regulier  3294

 Student- en jonge leden  2449

KLV-leden 2019 Nederlandse KLV-leden Internationale KLV-leden

Nederlandse 

nationaliteit

91,0%

Internationale

leden

9,0%

Regulier

57,4%

Student- en 

jonge leden

42,6%

Regulier

6,7%

Student- en 

jonge leden

93,3%

Algemene Ledenvergadering
Eén of twee keer per jaar worden alle leden van KLV uitgenodigd 

voor een Algemene Leden Vergadering (ALV). In 2019 zijn er twee 

ALV’s georganiseerd. Beide ALV’s stonden in het teken van de 

voortgang van het project Herijking KLV2020 en de ontbinding van 

KLV. Data: 2 juli 2019 en 3 december 2019.

Ereliden
Naast gewone leden kent KLV huisgenootleden, studentleden en 

ereleden. Zoals in de statuten staat vermeld zijn ereleden “die als 

zodanig door de ledenvergadering zijn benoemd en deze benoeming 

hebben aanvaard”. KLV heeft twee ereleden: ir. Freek Drijver en ir. 

Wim A. Dieleman.

   Totaal in 2019:  6312
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Social Media

 in 2019 | 1730 likes | 1791 volgers

@KLVNetwork | Doel: leden informeren over nieuwtjes en activiteiten.

Link: www.facebook.com/klvnetwork/

 Young KLV Facebook in 2019 | 389 likes | 432 volgers

@YoungKLV | Doel: studenten informeren over het Young KLV 

programma.

Link: www.facebook.com/YoungKLV/
Deze Facebook pagina is specifiek voor de jonge KLV-leden bedoeld. Zij blijven hiermee op de hoogte 
van alle workshops, trainingen, lezingen en andere interessante zaken voor Young KLV-leden.

 in 2019 | 1004 volgers

@KLVNetwork | Doel: leden informeren over activiteiten en delen 

relevant nieuws.

 groepspagina KLV in 2019 | 3058 leden   

KLV Wageningen Alumni Network | Doel: leden informeren over 

interessante inhoudelijke ontwikkelingen binnen het Wageningse 

domein alsmede aankondiging van KLV-activiteiten en evenementen 

van de studiekringen en netwerken.

Link: www.linkedin.com/groups/1840424

 bedrijfspagina KLV in 2019 | 974 leden

KLV Wageningen Alumni Network | Doel: nieuwe leden bereiken en 

netwerk verder uitbouwen.

Link: https://www.linkedin.com/company/338865 

KLV Update
Verenigingsblad NL papieren versie: 2

Doel: leden informeren over nieuws en activiteiten. De KLV Update 

wordt verstuurd aan alle betalende NL KLV-leden.

 Van een enkel KLV-lid is het verzoek binnengekomen om een digitale 

versie in plaats van een papieren versie te ontvangen. Studentleden 

krijgen de digitale versie toegestuurd via de nieuwsbrief. In iedere 

uitgave is er ruimte voor de volgende rubrieken: Van het bestuur, 

de KLV-Estafette, de agenda (met bijeenkomsten van KLV en 

S&N), het Young KLV-programma, twee achtergrondartikelen, een 

cursusoverzicht van Wageningen Academy en op de achterzijde van 

het blad een studiekring die uitgelicht wordt. 

De KLV Update in 2019 
In 2019 zijn er twee in plaats van 

de gebruikelijke vier KLV Updates 

verschenen. Verschijningsdata 

waren maart en september 2019.

In deze KLV Updates was er 

aandacht voor onderwerpen 

die veelal in het licht stonden 

van de toekomst van KLV, zoals: 

de bloeiende band van de 

universiteit met alumni zonder KLV, de ALV van 2 juli waarin de leden 

akkoord gingen met de voorstellen van het bestuur tot uitwerking van 

het project Herijking KLV 2020 fase 2.

Verder was er aandacht voor de wereldlezing over klimaatverandering 

(een onderwerp dat ook een belangrijke plek heeft binnen de 

COMMUNICATIE

onderzoekthema’s van WUR), de cursus MBA Food & Agribusiness van 

Wageningen Academy, de aankondiging van de Alumni Open Dag en de 

UFW-KLV Thesis Award.

De studiekringen die in de nieuwe rubriek voorgesteld werden, waren 

Kennisnetwerk Milieu (KNM) en Netwerk Land en Water (NLW).

De KLV-Estafette biedt een inkijkje in de loopbaan van een KLV-lid. In 

deze serie geeft diegene die aan de beurt is zijn/haar visie op zaken in 

zijn/haar vakgebied. Elke KLV Update wordt het stokje doorgegeven.

Nieuwsbrief
In de herkenbare KLV-huisstijl 

zijn er 2 NL digitale Young KLV-

nieuwsbrieven en 4 digitale 

KLV-nieuwsbrieven aan de 

leden verstuurd in 2019. 

Leden schrijven na ontvangst 

van de nieuwsbrief vaak in 

voor een evenement zoals de 

Wereldlezing, de KLV Impuls, de 

ALV of een Young KLV-training.

In 2019 zijn lezers al vroegtijdig attent gemaakt op het 

opheffingsproces van KLV en de gevolgen daarvan voor hun contributie 

en lidmaatschap. Ook is er een speciaal nieuwsbericht uitgegaan naar 

de internationale KLV-leden met daarin informatie over de contributie 

van KLV in 2020.

Wageningen World
Relatiemagazine Wageningen 

University & Research NL + 

ENG papieren versie: 4

Doel: alumni informeren over 

KLV en de meerwaarde van KLV-

lidmaatschap. 

De KLV-bijdrage in het 

relatiemagazine omvat een 

servicebericht waarin wordt 

doorverwezen naar de website 

van KLV en een rubriek ‘Leven 

na Wageningen’ waarin de 

passie van een KLV-lid centraal staat. Daarnaast wordt een verkorte 

agenda met een aantal uitgelichte activiteiten opgenomen en is er 

aandacht voor WUR Connect, het online platform voor Wageningse 

alumni. Specifiek dit jaar was er op de KLV-spread onder andere 

aandacht voor de diverse KLV-, Young KLV en studiekringevenementen, 

de herijking van de strategie KLV2020, de in gang zetting van de 

ontbinding van KLV en uiteenlopende passies van KLV-leden (vogels 

kijken, quidditch, vintage saxofoons en wandelen). 

YOUNG KLV Flyer

 

Online versie  
  

KLV Nieuws | September 2019  

 

 

 

 

KLV transformeert  

KLV ondergaat een transformatie. Tijdens de 
ALV van 2 juli 2019 stemde de overgrote 
meerderheid van de aanwezige leden voor 
de opheffing van KLV als ledenvereniging, 
gepland in september 2020. Dit najaar gaat 
het bestuur samen met de leden kijken hoe 
met het resterende vermogen het beste een 
nieuwe invulling gegeven kan worden aan de 
band met de Alma Mater en hoe 
studiekringen en netwerken ook in de 
toekomst ondersteund kunnen worden. 

  

  Meer informatie  
 

   

 

 

 

 

 

KLV is a professional network for

more than 50.000 alumni of

Wageningen University & Research! 

Young KLV is there for the WUR

students & recent graduates. 

 

 

 

 

 

 

             

      

     YoungKLV

     KLV Wageningen Alumni Network 

     KLV.nl/youngklv

    @youngklvwageningen

 

 

 

 

Meet interesting alumni at the KLV events
about current topics. 
At the events professional speakers are always
present to provide the scheduled activity.
Students and graduates are always very
welcome to participate and networking during
these events. 

Activities that help you getting the most out
of your studies (e.g. Speed reading, Time
management, Students and Money)
Activities that help you getting prepared for
the labour market  (e.g. CV writing
workshops or individual feedback, Lectures
on How to be more effective on the Dutch
job market, Work Search Cafes).
Activities that stimulate personal
development (e.g. Workshop on debating
skills, Be the best you can be).  

The Young KLV ambassadors team organizes
useful and entertaining events monthly!
 
The Young KLV programme offers 3 kinds of
activities:

 

The Young KLV programme

Check our website for more information:

https://www.klv.nl/youngklv/

Questions or like to cooperate with (Young) KLV? 

Send us an e-mail:

 

E: secretariaat.klv@wur.nl

 

 

ATLAS (GEBOUW 104) 6E VERDIEPING |

DROEVENDAALSE STEEG 4 | 6708 PB | WAGENINGEN

KLV Wageningen Alumni Network is the alumni association of Wageningen

University and has been around since 1886.
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Samenvatting | AID (Algemene Introductie Dagen)

Op woensdag 21 augustus 2019 werd 

tijdens de AID in het Belmonte Arboretum 

in Wageningen de traditionele infomarkt 

georganiseerd voor en door studenten 

van WUR en Aeres Hogeschool. Allerlei 

organisaties, zowel formeel als informeel, 

presenteerden zich hier aan de 2196 nieuwe 

WUR-studenten (1349 BSc-studenten en 847 

MSc- en exchange studenten).

Young KLV stond dit jaar samen met UFW op de infomarkt. Het 

goede weer zorgde voor een gezellige sfeer en veel AID-lopers 

kwamen langs voor een praatje en een Young KLV-gadget. Rond de 

vijftig AID-lopers hebben zichzelf op de e-maillijst gezet, zodat 

het nieuwe programma weer breed gedeeld kon worden met deze 

geïnteresseerden. Kortom: Young KLV heeft weer veel AID-lopers 

kunnen enthousiasmeren voor alle activiteiten die op de planning 

staan voor het komende studiejaar, met dank aan het Young KLV 

Ambassadors team.

Samenvatting | PhD, pleasure or burden?

Een jaarlijks terugkerend en goed bezocht evenement van Young KLV 

is de workshop “To do a Phd, Pleasure or Burden?”. Op maandag 18 

november werd deze dan ook opnieuw succesvol georganiseerd met 

prof. dr. ir. Arthur Mol, Rector Magnificus en vicepresident raad van 

bestuur van WUR, als hoofdspreker over de praktische zaken van 

een PhD. Zijn verhaal werd aangevuld door twee huidige PhD’ers 

die vol enthousiasme hun ervaringen deelden over de pleasures en 

burdens. Het 90-koppig publiek zat boordevol vragen en brandde 

dan ook los toen het moment voor vragen daar was. Na afloop 

kon iedereen naborrelen in de algemene ruimte van StartHub en 

ieders eigen conclusie trekken over de vraag die tijdens deze avond 

centraal stond: To do a PhD, Pleasure or Burden?

KLV-Activiteiten

KLV Impuls: 1
Doel: Een lean en mean bijeenkomst die snel inspeelt op een 

maatschappelijke actualiteit die veel aandacht krijgt in de media. 

Deze bijeenkomsten zijn vooral bedoeld om met de sprekers en 

de deelnemers actief te interacteren. De avondbijeenkomsten 

zijn primair voor KLV-leden maar ook niet-leden zijn welkom. Het 

voorstel is om (Young KLV) studenten meer te betrekken bij de 

voorbereidingen c.q. onderdeel van het programma te laten zijn, 

bijvoorbeeld als moderator. Tijdens de KLV Impuls gaan één of twee 

inleiders in debat met een kleine kring deelnemers van verschillende 

generaties. De gespreksleider draagt actief bij aan het interactieve 

karakter van de bijeenkomst. Het aantal deelnemers is gemiddeld 

25 en de voertaal is Nederlands. 

Samenvatting KLV Impuls | Het gezonde en duurzame dieet van 2050 

Op maandag 8 april 2019 

werd de KLV Impuls over 

‘Het gezonde en duurzame 

dieet van 2050’ in het 

Impulse gebouw gehouden. 

Om 19.00 uur werden ruim 

40 deelnemers ontvangen 

met een kopje koffie 

of thee en om 19.30 uur startte de informele bijeenkomst die 

inspeelde op het maatschappelijk actuele thema ‘gezond en 

duurzaam voedsel voor 9 biljoen mensen in 2050’ . Met input 

van key note speaker Pieter van ’t Veer, werd samen met het 

publiek de dialoog aangegaan onder leiding van KLV-voorzitter dr. 

ir. Han Swinkels. Prof. dr. ir. Van ‘t Veer is hoogleraar Voeding, 

Volksgezondheid en Duurzaamheid (afdeling Humane Voeding, 

departement Agrotechnologie en Voedingswetenschappen van 

WUR). 

Aansluitend op de interactieve bijeenkomst vond een netwerkborrel 

plaats. Het was een geslaagde avond met een divers publiek. Op 

de website kon men later een foto-impressie van de avond en de 

presentatie van de spreker bekijken.

Wereldlezingen: 2 
Doel: Deze lezingen bieden leden, alumni en andere stakeholders 

de kans om op de Wageningen Campus bijgepraat te worden over 

de visie vanuit de onderzoekswereld en het bedrijfsleven op 

maatschappelijk relevante onderwerpen, trends en ontwikkelingen. 

Nadat twee sprekers aan het woord geweest zijn, vindt er onder 

leiding van een gespreksleider vaak een geanimeerde discussie 

plaats. Om het netwerkkarakter en de binding met de universiteit 

te versterken, wordt er vooraf een maaltijd aangeboden aan de 

deelnemers. De Wereldlezingen zijn een initiatief van KLV & 

Wageningen Academy en worden gesponsord door de Wageningen 

Ambassadors. Het aantal deelnemers varieert normaal gesproken 

van 50-100.

• Duurzame voedsel- en energieproductie: fotosynthese als groene 

motor? | 26 juni (112 deelnemers)

• Transitie naar een duurzame mode-industrie, hoe dan? |  

14 november (62 deelnemers) 

ACTIVITEITEN

YOUNG KLV-Activiteiten

Workshops Data Aantal 
keer 

gegeven

Aantal 
deel-

nemers

CV Writing 4 maart, 16 april, 3 juni, 
23 sept, 1 nov, 11 dec

6 22

More success with LinkedIn 
(1x met ixesn)

10 april & 5 juni (met ixesn) 2 22

PhD, Pleasure or burden? 23 mei (versie Wouter 
Hendriks) & 18 nov (versie 
Arthur Mol)

2 130

Iedereen kan netwerken 6 juni 1 6

AID* 21 aug n.v.t. n.v.t.

*Young KLV heeft dit keer geen leden geworven. De focus lag op de promotie van 

Young KLV en niet op werving van nieuwe leden voor een vereniging die (op dat 

moment nog misschien) werd ontbonden. Ook speelde de beslissing mee dat de 

prijzen voor Young KLV-leden en niet-leden voor de workshops gelijk zou worden.

YoungKLV
 Programme 2019

- Connect to your future - 

KLV-membership is
completely FREE 

for students

 

SIGN
 U

P N
O

W
 O

N
KLV.N

L

CV Writing
 
First Impression
 
More success with
LinkedIn
 
CV Writing
 
Work Search Cafe
 
PhD, Pleasure or
Burden?

23/09
 
24/09
 
01/10
 
 
01/11
 
07/11
 
18/11
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Samenvatting Wereldlezing | Duurzame mode industrie

Tijdens de wereldlezing op 

14 november 2019 stond de 

vraag ‘transitie naar een 

duurzame mode-industrie, 

hoe dan?’ centraal. Drie 

sprekers gingen vanuit hun 

eigen expertise in op deze 

vraag. Kim Poldner, assistant 

prof. Entrepreneurship & Organization bij WUR en stichter van het 

Circular Fashion Lab, pleitte in haar pitch voor kleding lenen, ruilen 

of tweedehands kopen, omdat er eigenlijk al te veel kleding op de 

wereld is. Het wordt door de ontvangers steeds minder gewaardeerd 

dat de meeste kleding niet gerecycled, maar weggeven wordt aan 

arme landen. Als we dan toch blijven kopen, dan moet de kleding bij 

voorkeur van sterk materiaal gemaakt worden die lang meegaat, en 

daarna liefst ook voor 100% gerecycled kan worden, zoals hennep. 

Ir. Pauline Harmsen, senior onderzoeker bij Wageningen Food en 

Biobased Research, ging in op de (grond)stoffen die we gebruiken 

voor het maken van textiel. Een duurzame mode-industrie zou 

volgens haar rekening moeten houden met het gebruik van minder 

schadelijke stoffen in de productie, een langer gebruik van kleding en 

het verbeteren van de kledingrecycling. Nu zijn veel kledingstukken 

gemaakt van een mix van vezels, waardoor de individuele stoffen 

moeilijk te recyclen zijn. Voor een circulaire mode-industrie is het 

gebruik van hernieuwbare grondstoffen en het optimaliseren van 

het recyclen van vezels van groot belang. Dit kan bijv. door het 

gebruik van monovezels of door het vinden van een manier om 

gemengde vezels intact te laten. 

Ariane Biemond, Senior Corporate Responsibility Coordinator bij PVH, 

portfoliomanager van merken als Tommy Hilfiger en Calvin Klein, 

vertelde over strategieën voor circulair ontwerp bij grote merken. 

Tommy Hilfiger is actief bezig met circulair en inclusief design wat 

inhoudt dat circulaire principes in het design geïntegreerd worden. 

Tommy Hilfiger wil daarom hun designers trainen in circulair design, 

en het gebruik van 3D-ontwerp stimuleren, zodat de circulariteit 

direct getest kan worden. Het merk heeft verschillende strategieën 

om circulariteit te realiseren, waaronder het verbeteren van 

de repareerbaarheid van kleding en de mogelijkheid om kleding 

volledig uit elkaar te halen, zodat de stoffen beter gerecycled 

kunnen worden. 

Tijdens de discussie kwamen er veel ideeën naar boven die bij 

kunnen dragen aan een duurzame mode-industrie, bijv. het 

bemiddelen van kledingruil door grote merken en het aanpakken 

van modetrends door het produceren van tijdloze kleding of het 

helpen realiseren van een individuele stijl per persoon. Uiteindelijk 

was bijna iedereen in de zaal unaniem in hun wens voor 2030: een 

geheel circulaire mode-industrie.

Alumni Open Dag
Doel: oud-studenten (opnieuw) verbinden met hun Alma Mater door 

een veelzijdig programma aan te bieden. Er worden inspirerende 

lezingen en rondleidingen aangeboden en verder is er volop 

gelegenheid het netwerk uit te breiden en herinneringen op te halen 

aan de studietijd. De studiekringen van KLV worden uitgenodigd een 

programmaonderdeel te verzorgen.

Samenvatting Alumni Open Dag | Lezing SKOV

In navolging van de World Wide Wageningen Alumni Day in 2018 

werd de Alumni Open Dag voor het eerst georganiseerd op zaterdag 

5 oktober 2019. WUR-alumni en KLV-leden konden zich kosteloos 

aanmelden voor deze inspirerende dag in het Orion gebouw op 

Wageningen Campus. 

De studiekring SKOV heeft ’s middags een lezing verzorgd waaraan 

25 personen deelgenomen hebben. De Engelstalige lezing was 

getiteld “Understanding ‘post-truth’ development: conservation, 

biodiversity decline, and denial in Bolsonaro’s Brazil”. Dr. Robert 

Coates, docent bij de leerstoelgroep Sociology of Development and 

Change aan WUR was de hoofdspreker. Zijn onderzoek richt zich op 

stedelijke gevaren en rampen, natuurbehoud op het raakvlak tussen 

stad en platteland, en debatten over ontwikkeling en milieu, vooral 

in Brazilië. De presentatie richtte zich op vragen rond autoritair 

bestuur, economische expansie en de ontkenning van aantasting van 

het milieu, in Brazilië en daarbuiten.

Het was een interessante lezing die door alumni gevolgd werd, 

studenten hadden zich dit maal niet aangemeld. De deelnemers 

waren zeer geïnteresseerd en enthousiast. Na afloop was de 

presentatie van dr. Coates op de SKOV-website in te zien.

Science Café Wageningen: 10
Doel: Mede faciliteren van een 

informele ontmoetingsplaats 

in Wageningen voor iedereen 

die geïnteresseerd is in 

de wetenschap en/of dol 

is op het debat over de 

impact van wetenschap 

op onze samenleving. 

Elke bijeenkomst wordt 

georganiseerd op basis 

van input van deskundige 

sprekers waarna er een debat 

plaatsvindt onder leiding van 

een moderator. Het geheel 

wordt omlijst met muziek 

en drankjes. De voertaal is Engels en deelname is gratis. KLV is 

sponsor van het Science Café Wageningen. Het gemiddeld aantal 

deelnemers is 90.

• Phage therapy: a magic cure for bacterial infections? – 17 januari

• Agriculture 2.0 – 28 februari

• Doping in sports – 21 maart

• When wizards meet prophets – 29 maart

• Risky decisions – 9 mei

• Microbiome in health and agriculture – 23 mei

• Framing – 20 juni 

• Climate change, policy & ethics – 19 september

• Artificial womb – 17 oktober

• Old masters, new technologies – 21 november
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Regiokringen: 7 
Doel: Deze alumnibijeenkomsten bieden alumni de gelegenheid 

om in hun regio bijgepraat te worden over de visie vanuit de 

onderzoekswereld en het bedrijfsleven op relevante Wageningse 

onderwerpen. De bijeenkomsten vinden door heel Nederland plaats 

(Noord, Oost, Zuid, Utrecht en Den Haag/Rotterdam) zodat er 

zoveel mogelijk alumni de gelegenheid hebben deel te nemen, en 

hun kennis en netwerk uit te breiden. Het ‘Wageningen gevoel’ is 

daarbij duidelijk aanwezig. Deze activiteiten kunnen alleen worden 

georganiseerd dankzij de vrijwillige inzet en het enthousiasme van 

alumni. Het bezoekersaantal varieert van 50-120 alumni.

KLV en WUR hebben in 2019 samen met de regionale alumnicommissies 

onderstaande zeven alumnibijeenkomsten gerealiseerd. 

Datum Regio Locatie Deeln Onderwerp

11-04 Den Haag/
Rotterdam

Zuid-Hollands 
Landschap

50 Natuur, Landbouw en 
gezondheid

13-06 Noord Groningen Seaports, 
Eemshaven

70 Duurzaamheid; 
windenergie en 
werelderfgoed 
Waddenzee

19-06 Zuid Dohler Holland BV 50 Dohler

02-07 Utrecht Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden

60 Provincie Utrecht 
verdroogt, wat kunnen 
we hier aan doen?

07-11 Oost de Marke 58 Op weg naar 
een duurzame 
kringlooplandbouw in 
Oost-Nederland

14-11 Noord Natuurboerderij 
Eytemaheert

43 Kansen en 
mogelijkheden van 
een natuurinclusieve 
kringlooplandbouw

28-11 Den Haag/
Rotterdam

Koppert Cress BV 77 Zijn kassen de 
apotheken van de 
toekomst?

Samenvatting Alumnibijeenkomst Noord | Groningen Seaports 

Eemhaven | Duurzame windenergie en duurzame natuur in de 

Nederlandse zeeën

Ruim 70 alumni waren 13 juni 2019 naar de Eemshaven gekomen 

om te horen hoe Groningen Seaports bezig is met de ontwikkeling 

van een duurzamer energiesysteem. Bijna alle deelnemers waren 

meegegaan met de bus-excursie over het immense terrein. Ze 

werden bijgepraat over de havens, de bedrijven en de meest 

innovatieve windmolen van Nederland ‘David’ die ook op dit terrein 

staat en waarmee volop geëxperimenteerd wordt.

Tijdens de presentatie van Van den Dungen kreeg iedereen een 

virtuele rondleiding over het terrein zowel in de Eemshaven als op hun 

hoofdlocatie in Delfzijl. Ook lichtte zij toe hoe Groningen Seaports 

werkt en hoe dit bedrijf de havenvisie 2030 operationaliseert.

Na een heerlijke maaltijd vertelde Han Lindeboom over de Noordzee 

die steeds voller wordt en over drie transities die gaande zijn: 1) 

de energietransitie van het maritieme systeem, 2) de mariene 

voedseltransitie: visserij en 3) de natuurtransitie. Samen met de 

deelnemers werd gesproken over anders denken over de natuur en 

geen ecodoelen na te streven maar gebruiksdoelen, m.a.w. kijken 

naar hoe de ruimte op zee het best gebruikt kan worden voor de 

verschillende doeleinden, zowel in de Noordzee als in ons Caribisch 

gebied met koraalriffen.

Sprekers waren: Monique van den Dungen, Directiesecretaris en 

Secretaris Raad van Commissarissen van Groningen Seaports NV, 

Han Lindeboom, Emeritus Professor in Marine Ecology aan WUR, ir. 

Henk Zwetsloot, CIO and manager Digital Innovation bij Groningen 

Seaports en WUR-alumnus.
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INDIVIDUELE LEDENSERVICES

Abonnement blad Vork
Ledenaanbieding: KLV-leden kunnen 25% korting 

krijgen op een jaarabonnement op het blad ‘VORK, prikken in de 

voedselketen’ en eenmalig een gratis exemplaar ontvangen. Eind 

2019 waren er 5 KLV-leden met een abonnement op Vork. In 2019 is 

gekeken naar inhoudelijke aanknopingspunten. Zo lenen onderwerpen 

van Wereldlezingen en/of regionale alumnibijeenkomsten zich goed 

voor (opinie-)stukken in Vork. In 2020 wordt de kortingsregeling 

opgeheven in verband met de opheffing van KLV.

WUR Connect
Doel: Het alumniplatform WUR Connect draagt bij aan de KLV2020-

strategie om KLV nadrukkelijk te positioneren als ledenvereniging, 

gebaseerd op de pijlers Maatschappelijke Dialoog & Debat en 

Ledenservices. Via WUR Connect is het makkelijk om in contact 

te komen met Wageningse alumni, KLV-leden, studenten en oud-

studiegenoten, en betrokken te blijven bij en gebruik te maken van 

het inspirerende WUR netwerk. WUR alumni kunnen hierdoor hun 

netwerk vergroten en krijgen toegang tot een unieke, behulpzame 

gemeenschap. 

Gebruikers ontvangen een alert in hun mail als ze een nieuwsbericht 

van WUR Connect ontvangen, getagd worden in een post of als er een 

like of een comment is op hun post.

In 2017 is WUR Connect live gegaan en in de loop van datzelfde jaar 

is er ook een WUR Connect app ontwikkeld. Op WUR Connect zijn 

inmiddels ruim 8800 leden actief. De app is 283 maal op Android-

telefoons gedownload. Over de downloads op iOS-telefoons zijn geen 

gegevens bekend bij Graduway, de ontwerper van het platform, 

omdat ze gebruik maken van een zogenaamde container-app. 

WUR Connect wordt door 

diverse alumni gebruikt om 

oude studiegenoten op te 

zoeken, om oproepen te 

plaatsen voor stages of om 

vacatures te zoeken. Ook 

wordt er ‘nice to know’ 

informatie in de nieuwsfeed gedeeld zoals een opvallend bericht 

in 2019 over ramen in een kantoor; in de Republiek Burundi was 

een partner van een van de WUR-onderzoekers, met wie hij in de 

Patchouli- en Fish Farm-projecten werkte, namelijk zo blij met hun 

samenwerking dat ze het WUR-logo hebben gebruikt als model voor de 

ramen van hun nieuwe kantoor.

NJAS, Wageningen Journal of Life Sciences
KLV-leden ontvangen 80% korting op het abonnement op het online 

wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van life sciences. Uitgaven: 

4 volumes (88-91) met in totaal 35 geaccepteerde papers. Volumes 90-

91 zijn gepubliceerd als de special “Social, economic and institutional 

dynamics of digital agriculture”. Abonnees: 98.
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STUDIEKRINGEN

Activiteiten per studiekring
Naast hun ALV’s hebben de volgende studiekringen diverse activiteiten georganiseerd in 2019.

Studiekring Activiteit Datum

KNM Workshop Citizen Science 15 febr.

KNM en NLW Excursie Marker Wadden 20 sept.

KNM-WIMEK-WUR Symposium Nederland na(ar) 2100 18 okt.

NBV Themadag Bodem en Archeologie 22 nov.

NLW Nieuwjaarsborrel 30 jan.

NLW en NZV Inspiration dinner Kringlooplandbouw 25 apr.

NLW en SKOV Seminar The Bangladesh Delta Plan 2100 12 dec.

NZV Alumni Meet &Greet at VIV Asia – Bangkok Thailand 13 mrt.

NZV Masterclass Reputatiemanagement 27 mrt.

NZV Masterclass: negatieve berichten in de media: duiken of opstaan? 23 mei

NZV Excursie Floating Farm Rotterdam 14 juni

NZV Inspiration dinner To eat or to feed, alternatieve eiwitbronnen in (dier)voeding 3 okt.

NZV Ledendag Aan of naar de knoppen? De reputatie van de dierhouderij 7 nov.

PSIMT Plantenstoffen tot waarde brengen in een zoete of zilte omgeving 3 apr.

PSIMT Robotisering en innovatieve energievoorziening 9 okt.

PV Breeding for quality 18 jan.

PV Thematic session Breeding for Postharvest Quality 19 mrt.

SKOV Seminar The revival of the Chinese Empire 20 juni

SKOV Lezing Bosonaro’s Brazil 5 okt.

SLE Discussie-seminar: Economische aspecten van de kringlooplandbouw 22 mrt.

VLG Excursie wederopbouwboerderijen bij de Grebbelinie 27 sept.

VTB Lustrumsymposium Seeds of Hope; financing the forests 12 sept.

VTB Lustrumfeest 22 nov.

VWI Nieuwjaarsborrel 6 febr.

VWI ALV en wandeling 6 apr.

VWI Bedrijfsbezoek ECOR 12 okt.

VWI Het nieuwe netwerken 9 nov.

De Zuivelaars Reünie 17 mei

Informatie per studiekring
Kennisnetwerk Milieu (KNM)
KNM is een netwerk van afgestudeerden van de studierichting 

Milieuhygiëne van WUR. KNM organiseert een paar keer per jaar 

lezingen, excursies en andere netwerkactiviteiten. 

Oprichtingsjaar: 1993   Aantal leden: 134

Webadres: kennisnetwerkmilieu.nl  Status: actief

Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV) 
De NBV is een vereniging voor iedereen die de bodemkunde een 

warm hart toedraagt. Tweemaal per jaar organiseert de NBV een 

themadag omtrent een actueel bodemkundig gerelateerd onderwerp. 

Daarnaast organiseert de NBV verschillende netwerkactiviteiten 

om de verschillende werkvelden en generaties van onze leden met 

elkaar te verbinden. 

Oprichtingsjaar: 1935   Aantal leden: 320

Webadres: bodems.nl   Status: actief

Netwerk Land & Water (NLW)
NLW verbindt vakgenoten die zich inzetten voor een duurzame 

groenblauwe leefomgeving en stimuleert het debat over actuele 

ruimtelijke ontwikkelingen.

Oprichtingsjaar: 1951   Aantal leden: 310

Webadres: netwerklandenwater.nl  Status: actief

Nederlandse Vereniging voor Weide-  
en Voederbouw (NVWV)
De NVWV (Nederlands-Vlaamse vereniging voor Weide en Voederbouw) 

is een Nederlandstalig platform voor geïnteresseerden in de weide- 

en voederbouw met leden in Nederland, Vlaanderen, Duitsland en 

Nieuw Zeeland. De NVWV organiseert bijeenkomsten en excursies 

over actuele onderwerpen die met grasland en voedergewassen 

te maken hebben, variërend van presentaties over de jongste 

onderzoeksresultaten tot en met demonstraties over praktisch 

gebruik van grasland en voedergewassen op landbouwbedrijven. 

Alles wat te maken heeft met grasland en voedergewassen heeft 

onze belangstelling zoals bemesting, beweiding, biodiversiteit, 

teeltmaatregelen, veredeling en voederwinning.

Oprichtingsjaar: 1961   Aantal leden: 167 

Webadres: klv.nl/nvwv.nl   Status: actief

KLV
studiekringen
en netwerken

VIAS
150 leden

NLW
310 leden

SLE
164 leden

SKOV
105 leden

VLG
301 leden

PSIMT
68 leden

KNM
135 leden

NBV
378 leden

PV
330 leden

NZV
532 leden

VTB
421 leden

DE ZUIVELAARS
218 leden

SVVO
71 LEDEN

NVWV
171 leden

VWI
335 leden
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Nederlandse Zoötechnische Vereniging (NZV) 
NZV is een vereniging voor iedereen die zich bezighoudt met 

vraagstukken op het terrein van dier-mens-omgeving. Naast 

de landbouwhuisdieren behoren tegenwoordig ook visteelt en 

gezelschapsdieren tot de aandachtsgebieden van NZV. NZV vindt 

het maatschappelijk aspect van de dierhouderij belangrijk naast 

facetten zoals voeding, gezondheid, huisvesting en welzijn.

Oprichtingsjaar: 1930   Aantal leden: 517 

Webadres: nzvnet.nl   Status: actief

Studiekring voor Plant- en Systeem Innovaties in de Mondiale 
Tuinbouw (PSIMT)
Doel van de studiekring is een open kennisplatform te zijn waar 

leden, met verschillende achtergronden, expertise en kennis over 

plantfysiologie en/of teeltsystemen in de mondiale tuinbouw, bij 

elkaar komen in inspirerende omgevingen om de laatste stand van 

kennis, kunde en netwerken met elkaar te delen in pre-competitief 

verband. Er is geen bestuur maar een coördinatiegroep bestaande 

uit 4 personen die bovenstaande doelstelling uitwerkt. Het doel is 

2 keer per jaar een bijeenkomst van de studiekring te organiseren. 

De leden van de studiekring zijn voor driekwart afkomstig uit 

het bedrijfsleven en een kwart uit onderzoek en voorlichting. 

De studiekring is praktijkgericht en minder fundamenteel 

wetenschappelijk. Bijeenkomsten bestaan uit een combinatie van 

inleidingen en bedrijfsbezoeken. Kennisuitwisseling tussen diverse 

vakgebieden en netwerken zijn de belangrijkste doelstellingen.

Oprichtingsjaar: 1975   Aantal leden: 66

Webadres: klv.nl/pza/   Status: actief 

Studiekring Plantenveredeling (PV)
PV organiseert lezingen die interessant zijn voor studenten, 

onderzoekers en het bedrijfsleven. Daarnaast zijn de bijeenkomsten 

belangrijk voor het verstevigen van de onderlinge contacten voor 

leden uit het bedrijfsleven en de onderzoekswereld. Er wordt drie 

keer per seizoen een bijeenkomst op een vrijdagmiddag gehouden.

Oprichtingsjaar: 1944   Aantal leden: 313

Webadres: klv.nl/pv/   Status: actief

Studiekring voor Ontwikkelingsvraagstukken (SKOV)
SKOV stelt zich ten doel een bijdrage te verlenen aan de 

vorming en verspreiding van gesynthetiseerde visies op het 

gebied van de ontwikkelingsproblematiek, wereldwijd. Ook wil zij 

informatie-uitwisseling op dit gebied tussen haar leden bevorderen. 

Hiertoe worden themabijeenkomsten georganiseerd, waarbij sprekers 

vanuit verschillende invalshoeken het thema-onderwerp belichten en 

daarna onderling en met de aanwezigen in discussie gaan.

Oprichtingsjaar: 1977   Aantal leden: 97

Webadres: klv.nl/skov/   Status: actief

Studiekring voor Landbouweconomie (SLE)  
SLE organiseert periodiek discussiebijeenkomsten en themadagen 

over actuele onderwerpen op het terrein van landbouwbeleid, 

landbouwmilieuproblematiek, landbouw en ruimtelijke ordening, 

landbouw en consumenten, enzovoort. Deze bijeenkomsten 

bieden een goede gelegenheid om kennis te nemen van nieuwe 

ontwikkelingen, te discussiëren over landbouweconomische 

vraagstukken en vakgenoten te ontmoeten.

Oprichtingsjaar: 1947   Aantal leden: 173

Webadres: klv.nl/sle/   Status: actief

Studiekring Voeding en Voedsel in Ontwikkelingslanden (SVVO) 
Na een jarenlange periode van inactiviteit, is met instemming van 

de ALV op 3 december 2019 deze studiekring opgeheven.

Status: opgeheven

Vereniging voor Informatici in de Agrarische 
Sector (VIAS)
VIAS wil een informatiebron en ontmoetingsplatform zijn voor 

ICT’ers en ICT-gebruikers. Toepassingen nemen hierbij een 

belangrijkere plaats in dan de technologie. VIAS opereert zodoende 

op het raakvlak van Informatie & Communicatie Technologie (ICT) 

met de agrarische sector.

Oprichtingsjaar: 1986   Aantal leden: 145 

Webadres: vias.nl    Status: actief

Vereniging voor Landbouwgeschiedenis (VLG)
Doel van de vereniging is het bevorderen van de wetenschappelijke 

beoefening van de geschiedenis van de landbouw in de ruimste zin 

van het woord. Hieronder vallen ook de plattelandsgeschiedenis, 

ecologische geschiedenis,  landschapsgeschiedenis en de historische 

geografie. VLG organiseert twee bijeenkomsten per jaar: een 

studiebijeenkomst in het voorjaar en een excursie in het najaar.

Oprichtingsjaar: 1939   Aantal leden: 308

Webadres: landbouwgeschiedenis.nl  Status: actief

Vereniging Tropische Bossen (VTB)  
VTB staat voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord 

bosbeheer in de tropen. De vereniging vormt een actief platform 

waar, door het stimuleren en mobiliseren van de expertise van haar 

leden, feiten, meningen, ideeën en ervaringen worden uitgewisseld 

en bediscussieerd. Daarmee wil VTB de interesse in tropische 

bossen en de situatie van haar bewoners vergroten en duurzaam 

beheer van tropische bossen bevorderen.

Oprichtingsjaar: 1999   Aantal leden: 402 

Webadres: tropischebossen.nl  Status: actief

Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs (VWI)  
VWI is het netwerk van vrouwelijke afgestudeerden en 

gepromoveerden van WUR. VWI wil een voedingsbodem zijn 

voor professionele ontwikkeling en persoonlijke groei en bundelt 

krachten van vrouwen met een (academische) opleiding die feeling 

hebben met de life sciences.

Oprichtingsjaar: 1989   Aantal leden: 312 

Webadres: vwi-netwerk.nl   Status: actief

Zuivelaars Reünistenvereniging
Reünistenvereniging “De Zuivelaars” is bedoeld voor 

afgestudeerden van de studierichtingen Melk en Zuivelbereiding en 

Levensmiddelentechnologie (specialisatie zuivelwetenschappen) en 

voor promovendi en gepromoveerden in de zuivelwetenschappen. 

Om de twee jaar organiseert het bestuur voor de leden een reünie. 

De volgende reünie is gepland op 21 mei 2021. 

Oprichtingsjaar: 1997   Aantal leden: 216

Webadres: klv.nl/nl/netwerken/Zuivelaars/ Status: actief
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Vier WUR-studenten hebben de Thesis Award ontvangen van UFW. In 

2018 zijn er in totaal 34 scripties ingestuurd die allen met een 9 of hoger 

cijfer gewaardeerd zijn. Per domein is door de jury, die uit emeritus 

hoogleraren bestaat, een winnaar en een overall winnaar gekozen. De 

geldbedragen worden door KLV geschonken: elke prijswinnaar ontvangt 

€500 en de overall winnaar ontvangt €1.000. 

De uitreiking vond plaats op 17 juni 2019 tijdens een feestelijke 

ceremonie in het Impulse gebouw op Wageningen Campus. Dit zijn de 

vier winnaars van 2018: 

Omgevingswetenschappen

Adria Fontrodona Bach, Hydrology and Quantative Water Management 

Group

Titel scriptie: “Widespread decrease of snow depth of Europe from in-

situ observations.”

Maatschappijwetenschappen 

Coen Frederiks, Agricultural economics and rural policy group

Titel scriptie: “Better safe than sorry? The costs of the EU’s registration 

procedure for microbial biocontrol agents.”

Levenswetenschappen 

Margaretha Veltman, Biosystematics group

Titel scriptie: “Domestication and dispersal of African Rice (Oryza 

glaberrima): from West Africa to the Americas.”

Agrotechnologie & Voedingswetenschappen 

Sten ten Klooster, Food Process Engineering

Titel scriptie: “The two monodisperse droplet formation mechanisms 

unravelled.”

Overall winnaar

Margaretha heeft de Overall KLV-UFW Thesis Award 2018 gewonnen. 

Ze ontvangt de prijs voor haar interdisciplinaire scriptie waarbij ze 

hoogwaardige bioinformatica combineerde met historische en sociale 

vraagstukken. Met haar vondst van de oorsprong van Afrikaanse rijst 

door in de geschiedenis van de slavenhandel te duiken, heeft ze een 

belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis over deze voedselbron.

V.l.n.r. onderste rij: Sten ten Klooster, Margaretha Veltman, Coen Frederiks, Adria Fontrodona Bach.  © Guy Ackermans 

V.l.n.r. bovenste rij: de jury: prof. dr. Onno Omta, prof. dr. Ton Bisseling , prof. dr. Matthijs Schouten.

PRIJZEN

UFW-KLV Thesis Award

“THE AWARD GAVE ME A LOT OF SELF-ESTEEM AND ENTHUSIASM TO PURSUE AN ACADEMIC CAREER, THANKS TO WHICH I 

AM GOING FOR A PHD NOW. MORE SIMPLY, IT MADE ME VERY HAPPY, AND I CELEBRATED IT WITH MY FRIENDS!”

Adria Fontrodona Bach

“HET WINNEN VAN DE THESIS AWARD VAN DE AFSG AFDELING HEEFT VOOR MIJ GEBRACHT: EEN HELE HOOP HERKENNING 

VOOR HARD WERK, TROTS EN EEN MOOIE MOTIVATIE VOOR MIJN PHD (WAAR IK OP DAT MOMENT AL AAN BEGONNEN WAS).” 

Sten ten Klooster
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PARTNERSCHAPPEN & CONTACTGEGEVENS

Partnerschappen
Door goed samen te werken met ‘natuurlijke partners’ kunnen veel meer activiteiten worden aangeboden dan wanneer KLV alles zelf zou willen 

doen. In verschillende verbanden wordt op die manier samengewerkt met onder andere de KLV-studiekringen en -(deel)netwerken, University Fund 

Wageningen, Wageningen University & Research, de Wageningen Ambassadors, Wageningen Academy, Stichting Science Café Wageningen, StartLife 

en diverse studieverenigingen.

Contactgegevens
KLV Wageningen Alumni Network

Bezoekadres 

Atlas, gebouw 104

Wageningen Campus

Droevendaalsesteeg 4

6708 PB Wageningen

Postadres

Postbus 79

6700 AB Wageningen

T  0317 - 485191

E  secretariaat.klv@wur.nl

I  www.klv.nl

KvK 40125122 

KLV Ledenadministratie

Bezoekadres

Zichtenburglaan 31-7e etage

2544 EA Den Haag

Postadres

Postbus 53043

2505 AA Den Haag

T  070-3629247

E  info@klv-ledenadmin.nl

IBAN NL57ABNA0539242225


