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VAN DE VOORZITTER
Het KLV engagement platform ‘WUR Connect’ en de KLV-conferentie ‘In-

spired by Uncertainty’ hebben in 2017 kleur gegeven aan de vereniging. 

Bij de lancering van WUR Connect hebben de leden een aanjaagrol ver-

vuld met als resultaat een deelname van bijna 7.000 alumni per eind 

2017. Het platform heeft meer te bieden dan het voormalige leden- en 

alumniboek van KLV. Een leuk voorbeeld is een jonge alumnus die na 

een online oproep op WUR Connect een baan vond. Naast ruimte voor 

vacatures o.a. van KLV Professional Match worden op WUR Connect ook 

veel evenementen onder de aandacht gebracht van alumni. Als KLV zijn 

we blij met dit eigentijds platform voor leden en alumni, waar we de 

komende jaren nog veel plezier aan mogen beleven. 

De KLV-conferentie ‘Inspired by Uncertainty’ met het minisymposium 

‘Besluiten in het licht van klimaatverandering’ is door ruim 100 deel-

nemers bijgewoond. Terugkijkend heeft deze eerste editie een lange 

aanloop gekend met veel contactmomenten tussen KLV, studiekringen, 

netwerken en leden. Het resultaat was een goed tot zeer goed gewaar-

deerde ééndaagse KLV-conferentie op de Wageningen Campus. Eén van 

de hoogtepunten was de College Tour met Wageningen Ambassadors 

Harry Webers (voorzitter SER Overijssel) en Gerda Feunekes (directeur 

Voedingscentrum), waarin zij met de aanwezigen in gesprek gingen over 

omgaan met onzekerheid in werk en persoonlijke ontwikkeling. Samen 

met de betrokken studiekringen en netwerken kijken wij tevreden terug 

en alweer vooruit naar de volgende editie in het najaar 2019. 

De jaarlijks terugkerende en altijd goed bezochte alumnibijeenkomsten 

zoals de Wereldlezingen, regiobijeenkomsten en workshops van Young 

KLV boden weer ruimte voor een scala aan actuele 

thema’s, ruimte voor maatschappelijk debat en 

het aanscherpen van vaardigheden voor toekom-

stige professionals. Dit geldt ook voor het maan-

delijkse Wageningen Science Café in café Loburg 

in Wageningen, waar wetenschap en live muziek 

hand in hand gaan. Een heuse aanrader voor alle leden en alumni. Een 

uitgebreide terugblik op alle bijeenkomsten is te vinden in de in 2017 

verschenen edities van de KLV-Update en vernieuwde KLV-pagina’s in het 

alumniblad Wageningen World.

 

De jaarlijkse terugloop in het aantal leden blijft het bestuur KLV bezig-

houden. In 2017 en de komende jaren verwachten wij dan ook een nega-

tief resultaat. Reden voor het deels nieuwe bestuur (Coen de Jong) om 

de huidige strategie KLV 2020 nu grondig te gaan herijken. In december 

2017 heeft de ALV positief gereageerd op een strategienotitie van het 

bestuur met als kernvraag ‘Heeft de vereniging KLV in de huidige vorm 

toekomst?’. In het daaruit voortvloeiende traject worden meerdere 

scenario’s uitgewerkt, waaronder het opheffen van de vereniging. Stu-

diekringen, netwerken en leden (o.a. online) zullen worden gevraagd 

hun inbreng te leveren. In de loop van 2019 zullen wij de conclusies en 

aanbevelingen voorleggen aan de ALV. Dit geeft ons ruimte om in 2018 

samen met onze leden volop deel te nemen aan het enerverende pro-

gramma van 100 jaar Wageningen University & Research. 

We kijken terug op een hele mooie alumnidag op 23 juni jl.

ORGANISATIE KLV
KLV Wageningen Alumni Network is de alumnivereniging van de universiteit. KLV bestaat al meer dan 130 jaar en biedt carrièreondersteuning, doet 

arbeidsmarktonderzoek en organiseert lezingen, workshops en debatten. KLV staat daarnaast diverse studiekringen en deelnetwerken bij die zich 

richten op specifieke kennisgebieden. De organisatie bestaat uit het bestuur, de medewerkers, de Young KLV Ambassadors, de leden en de ereleden.

Bestuur
Pleun Bonekamp | bestuurslid 

Louise O. Fresco | agenda lid bestuur vanuit 

raad van bestuur van WUR

Coen de Jong | bestuurslid

Jannemarie de Jonge | bestuurslid 

Gitte Schober | bestuurslid

Janine Quist | bestuurslid

Karin Schroën | vicevoorzitter

Han Swinkels | voorzitter

Rianne Vastenhouw | studentbestuurslid

Maaike Wijngaard | penningmeester

Jasper van der Woude | bestuurslid

Vacature | secretaris

YoungKLV Ambassadors vlnr: Sharon van Stralen, Feline 
Heussen, Bob Wabeke, Caroline Bijkerk (coördinator Young 
KLV), Ida van Grevenbroek, Tim den Duijf, Joar Nilssen, 
Merlijn Uiterwijk, Rianne Vastenhouw en Evelien de Jong.

Dr. ir. Han Swinkels,  
WUR-zoötechniek 1988

Medewerkers
Arianne van Ballegooij | fondsenwerver

Silvia Blok | arbeidsmarktinformatie-analiste

Caroline Bijkerk | alumnirelatiemedewerker

Saskia de Boer | coördinator bedrijfsvoering

Fanny Castel | relatiemedewerker 

internationale stichtingen 

Cis Doorman | databeheerder

Esther Dorland | financieel medewerker

Annemarie Elbers | relatiemedewerker

Daniëlle Grashuis | relatiemedewerker

Janna van Hoek | communicatiemedewerker

Mark Rietveld | projectcoördinator

Simone Ritzer | relatiemedewerker

Tom van der Schaaf | eventcoördinator

Denise Spiekerman | alumnirelatiemedewerker

Delia de Vreeze | directeur

Young KLV Ambassadors

Young KLV richt zich speciaal op studenten en 

pas afgestudeerden tot vijf jaar na dato, met 

een programma over 21st century skills, zoals 

loopbaanondersteuning, hoe schrijf ik een CV, 

debatteren, ‘how to do a PhD’, time management, 

enzovoort. Met deze workshops bereiden 

studenten zich voor op de arbeidsmarkt en wordt 

hun persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd. 

Het programma wordt georganiseerd door 

Young KLV Ambassadors, zijnde studenten van 

Wageningen University & Research. Naast het 

mede-organiseren van activiteiten, zorgen zij 

voor ledenwerving onder studenten. Bekijk de 

Young KLV promotievideo waarin de Young KLV 

Ambassadors uitleggen waarom het handig is 

voor studenten om zich aan te melden als lid op 

klv.nl/youngklv/

Coen de Jong 
MSc, WUR-
environmental 
sciences 2015
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FINANCIËN

Staat van baten en lasten over 2017 (in euro’s)

Baten  2017 Begroot 
Contributie leden 262.986 260.000 

Opbrengsten KLV - PM 30.578 75.000 

Interest 4.364 7.000 

Diverse opbrengsten 36.044 42.500 

333.972 384.500 

Lasten  2017 Begroot 
Externe diensten 302.386 325.100 

Verenigingskosten 71.393 83.200 

Projectkosten 37.397 67.000 

411.175 475.300

Resultaat -77.203 -90.800

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

Toename wettelijke reserve ingehouden winsten -12.992 0

Afname reserve WUR Connect 10.315 0

Afname reserve Ledenwerving/behoud 14.865 0

Totaal afname bestemmingsreserves 12.188 0

Afname algemene reserve -65.015 -90.800

Vaste activa

Inventaris pm

Deelneming KLV-PM 406.004 

406.004 

Vlottende activa

Vorderingen

Contributies 5.223 

Belastingen 6.233 

Debiteuren 0 

Overlopende activa 26.699 

 38.155 

Liquide middelen  1.200.360 

  1.644.519 

Eigen vermogen

Algemene reserve 976.491 

Wettelijke reserve ingehouden winsten deelnemingen 397.623 

Bestemmingsreserves

Reserve WUR Connect 2.138 

Reserve Ledenwerving / Ledenbehoud 14.788 

Reserve Projecten nieuwe producten en diensten 35.392 

Reserve interdisciplinair debat 24.721 

77.039 

1.451.153

Kortlopende schulden  

Crediteuren 8.496 

Rekening Courant Studiekringen c.s. 100.031 

Overlopende passiva 84.840 

193.366 

 1.644.519 

Balans per 31 december 2017 (in euro’s)

LEDEN
 Nederlandse nationaliteit: 6769

 Regulier:  3577

 Student- en jonge leden:  3192

 Internationale leden: 820

 Regulier:  52

 Student- en jonge leden: 768

   Totaal in 2017:  7589

   Leden in 2016: 7597

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 met wie zij een warme band onderhoudt: 

ir. Freek Drijver en ir. Wim A. Dieleman.

KLV-leden 2017 Nederlandse KLV-leden Internationale KLV-leden

Nederlandse 

nationaliteit

89,2%

Internationale

leden

10,8%

Regulier

47,1%

Student- en 

jonge leden

42,1%

Regulier

0,7%

Student- en 

jonge leden

10,1%
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Social Media 2017

3028 leden per eind 2017

KLV Wageningen Alumni Network | Doel: leden informeren over

interessante inhoudelijke ontwikkelingen binnen het Wageningse domein

alsmede aankondiging van KLV- en studiekring-activiteiten.

Link: www.linkedin.com/groups/1840424

1670 likes per eind 2017

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

Link: www.facebook.com/klvnetwork/

276 likes per eind 2017

@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.

973 volgers per eind 2017

@KLVNetwork | Doel: leden informeren over activiteiten en delen van 

relevant nieuws.

Banner         Banner
KLV         Young KLV

KLV Update, verenigingsblad NL papieren versie: 4
Doel: leden informeren over nieuws en 

activiteiten.

In iedere uitgave is er ruimte voor de 

rubrieken Van het bestuur, De KLV-

Estafette, de agenda, twee achtergrond-

artikelen, een cursusoverzicht van 

Wageningen Academy en voor twee 

vacatures en een trainingenoverzicht van 

KLV Professional Match. Specifiek in dit 

jaar was er aandacht voor:

• het Science Café dat volle zalen trekt 

• de KLV-conferentie ‘Inspired by Uncertainty’ met een college tour 

met twee prominente alumni waaraan diverse KLV-studiekringen en 

–netwerken hun bijdrage hebben geleverd 

• WUR Connect (de nieuwe app en een baan gevonden via het populaire 

engagement platform) 

• arbeidsmarktinformatie over de nationale alumni-enquête en pas-

afgestudeerden die vaker aan het werk zijn

• SKOV-seminar over de risico’s van regenlandbouw in de tropen

• de NZV-ledendag die voorsorteert op onzekerheid.

Verstuurd aan alle betalende NL KLV-leden. Studentleden krijgen een 

digitale versie toegestuurd via de nieuwsbrief.

COMMUNICATIE
Nieuwsbrief

In de herkenbare KLV-huisstijl zijn er vier digitale Young KLV-

nieuwsbrieven en 4 digitale KLV-nieuwsbrieven aan KLV-leden en Young 

KLV-leden verstuurd in 2017. De nieuwsbrieven worden goed gelezen*, 

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 onderstaande goed gevulde en gevarieerde nieuwsbrief 

is er aandacht geweest voor de lancering van de WUR Connect app. Na 

verzending van de nieuwsbrief nam het aantal app-gebruikers duidelijk 

toe, in juli is de app 314 maal gedownload.

Overzicht verzonden nieuwsbrieven in 2017
Verzonden aan Datum Verzonden aan 

aantal leden
Open rate Geklikte links

Young KLV 01-11-2017 2664 976 104

Young KLV 15-05-2017 2624 701 64

Young KLV 26-07-2017 2630 672 43

Young KLV 09-11-2017 2645 934 57

KLV 18-05-2017 3241 1139 122

KLV* 26-07-2017 3231 1156 191

KLV 10-11-2017 3208 1152 194

KLV 20-11-2017 3255 1098 180

* Korte analyse van de KLV-nieuwsbrief die op 26 juli 2017 is verstuurd:
Open rate: 1156 (36,38%)  |  Geklikte links: 191 (16,52%)

Wageningen World, relatiemagazine Wageningen University & Research 
NL + ENG papieren versie: 4. 

Doel: alumni informeren over KLV en de 

meerwaarde van KLV-lidmaatschap. 

In de eerste drie nummers KLV heeft in 

iedere uitgave nog 2 pagina’s tot haar 

beschikking zoals gebruikelijk. Aan het 

eind van het jaar is de bladformule 

aangepast en wordt KLV meegenomen in 

alumni-nieuws. In de volgende uitgaven 

wordt er een servicebericht opgenomen 

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.

In het vierde nummer is overgegaan naar deze nieuwe opzet.

Specifiek in dit jaar was er aandacht voor de primeur die de KLV-leden 

hadden om aan te melden voor het nieuwe Wagenings Alumniplatform 

WUR Connect, het Science Café, de KLV-conferentie ‘Inspired by 

uncertainty’ en het daaraan verbonden symposium ‘Besluiten onder 

invloed van klimaatverandering’. 

Young KLV 

 

 

KLV-conferentie en nieuwe app  | Online versie  

 

 

 

 

  

Nieuwe datum KLV-conferentie 
Na de beslissing om de KLV-conferentie te verplaatsen, heeft er op 23 

juni jl. een evaluatie plaatsgevonden. De organisatie is blij met de input 

van de aanwezigen en zal met deze punten aan de slag gaan. De nieuwe 

datum maken we hierbij bekend, vrijdag 1 december. Het programma zal 

in de volgende nieuwsbrief bekend worden gemaakt. Noteert u deze 

datum vast in uw agenda. 
  

Lees de notulen hier 

 

 

  

WUR Connect heeft nu een gratis app 
De nieuwe WUR Connect App is nu beschikbaar voor alle alumni van 

WUR. Zo wordt het nog makkelijker om in contact te komen met WUR 

alumni, KLV-leden en/of studenten. Of u nu al lid van WUR Connect 

bent of zich nu gaat aanmelden, met de nieuwe app wordt het een eitje 

om uw netwerk te vergroten! De app werkt vlekkeloos samen met sociale 

netwerken en geeft toegang tot een unieke, behulpzame gemeenschap.  
  

Download de WUR Connect App (voor Android èn Apple software). 

 

 

  

Rens Buchwaldt opvolger Tijs Breukink 
De raad van toezicht van WUR heeft Rens Buchwaldt MBA per 1 

september 2017 benoemd tot lid van de raad van bestuur. Buchwaldt zal 

in de raad van bestuur de portefeuille Finance, Business & Services voor 

zijn rekening nemen. Hij volgt Tijs Breukink op die na drie termijnen 

afscheid heeft genomen.  

 

Lees hier het nieuwsbericht 

 

 

  

100 jaar WUR - World Wide Wageningen 
In 2018 is het een eeuw geleden dat onze universiteit de academische 

status kreeg toegekend. 100 jaar WUR, dat wordt gevierd! Het 

programma is in grote lijnen klaar. Op zaterdag 23 juni staat bijv. de 

Wereldwijde WUR Alumnidag gepland. We hopen die dag met zoveel 

mogelijk alumni te beleven en vragen u deze dag vast in uw agenda te 

reserveren. Voor vier projecten van 100 jaar WUR vraagt het 

Universiteitsfonds: share your story, support a project. Doe ook mee. 
  

Deel uw herinnering en er is vast een project bij dat u aanspreekt 

 

 

  

Goed bezocht seminar Rainfed Agriculture 
De Studiekring voor Ontwikkelingsvraagstukken/SKOV organiseert al 40 

jaar seminars over de problematiek van ontwikkelingslanden, vooral met 

betrekking tot landbouw en voedsel(on)zekerheid in Sub-Sahara Afrika. 

De laatste jaren in samenwerking met studentenvereniging Nji Sri en 

studievereniging Ipso Facto. Van de seminar met als thema 'Rainfed 

Agriculture in Sub Saharan Africa: A Risky Business' op 23 juli jl. is een 

samenvatting te lezen. 
  

Hier kunt u het verslag van de laatste seminar inzien 

 

 

Nieuw: in het jubileumjaar lanceert Wageningen een internationale studenten challenge 
 

   

Design the Ultimate Urban Greenhouse  
Deze challenge is een nieuw initiatief waarin studenten worden 

uitgedaagd om een bijdrage te leveren aan innovaties voor een 

duurzame toekomst. Interdisciplinaire studententeams ontwerpen een 

stadskas die professionele voedselproductie (terug) in de stad brengt, 

met zowel technische als sociale innovaties. Mocht u studenten, docenten 

of andere partijen kennen die interesse hebben in deelname of 

samenwerking dan zouden we het zeer op prijs stellen als u ze kunt 

attenderen op de Challenge. Meer informatie treft u op de website, of 

neem contact op met coordinator Rio Pals (rio.pals@wur.nl; 06-

44584392). 
  

Meer hierover op de website 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  
Zijn uw contactgegevens gewijzigd? Geef het door via WUR Connect.nl (www.wurconnect.nl)  

 

 

 

 
  

 

Disclaimer | Wilt u geen mail meer van ons ontvangen? Ga dan naar afmelden  
 

 

 

Voorbeeld nieuwsbrief KLV
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AID (Algemene Introductie Dagen) 
Op 23 augustus 2017 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 ruim 

2429 nieuwe studenten (1499 BSc-studenten en 

930 MSc- en exchange studenten). De Young KLV-

stand stond te midden van andere organisaties 

gerelateerd aan skillsontwikkeling van 

studenten. De Young KLV Ambassadors stonden 

klaar om uit te leggen wat KLV is, waarom het 

waardevol is om lid te worden en om nieuwe 

leden te verwelkomen en in te schrijven. 

Het Young KLV Ambassadors team heeft het 

nieuwe activiteitenprogramma actief onder 

de aandacht gebracht en de AID-bezoekers 

geënthousiasmeerd voor de workshops voor 

het studiejaar 2017-2018. De nieuwe WUR-

studenten zagen de meerwaarde van het 

lidmaatschap kennelijk in, er werden dan ook 

meer dan 101 jonge leden geworven (waarvan 9 internationale). Met 

dank aan het Young KLV Ambassadors team.

Young KLV- workshop LinkedIn voor studenten: 3

Doel: LinkedIn is voor studenten een handige tool bij het vinden van 

werk, een geschikte stageplaats of een bijbaan. Studenten kunnen via dit 

platform werken aan hun netwerk en CV, wat tijdens de studie en na het 

afstuderen goed van pas komt. Tijdens deze workshop maken studenten 

kennis met de extra mogelijkheden en kansen die LinkedIn biedt. Tijdens 

de workshop kunnen ze meteen aan de slag met hun profiel.

Samenvatting 

De workshop werd gehouden op 26 september 2017 en was een succes 

mede omdat de studenten tijdens de workshop hun profiel op LinkedIn 

al konden aanpassen na advies van de trainer. Ze waren enthousiast 

en kwamen met veel vragen. In totaal waren er 14 deelnemers. Dit 

aantal was wat minder dan verwacht, maar juist hierdoor was er veel 

persoonlijke aandacht en kon er op de vragen dieper ingegaan worden. 

Al met al waren de deelnemers positief en Geraldine als trainer tevreden 

over deze workshop.

Young KLV – workshop Iedereen kan netwerken: 1

Doel: In deze workshop leren recent afgestudeerden of studenten 

hoe ze hun eigen netwerk kunnen opzetten, gebruiken en uit kunnen 

breiden. Een eigen netwerk is onmisbaar om later een stageplaats te 

zoeken, een baan te vinden of om een eigen onderneming te starten. In 

een ontspannen sfeer geeft een trainer advies over wat studenten wel 

en vooral ook niet moeten doen en worden ervaringen uitgewisseld. 

Samenvatting 

De netwerkworkshop op 24 mei 2017 was een samenwerkingsverband 

tussen Young KLV en UniPartners, een ambitieus en dynamisch 

academisch adviesbureau gevestigd op de Campus van WUR. De 

voorzitter van KLV, Han Swinkels, was de spreker c.q. trainer deze 

avond. Het bleek dat veel studenten al rillingen kregen bij het woord 

‘netwerken’. Han Swinkels heeft nuttige tips en praktische adviezen 

gegeven over hoe je dit nu het beste aan kan pakken. Netwerken is 

immers erg belangrijk bij de zoektocht naar bijvoorbeeld een baan. 

Tijdens de netwerkborrel die na afloop plaatsvond, heeft de groep 

bewezen dat inderdaad iedereen kan netwerken!

KLV-Conferentie
Doel: Een dag die speciaal voor de leden georganiseerd wordt. In het 

programma staat maatschappelijk debat, dialoog en gezamenlijke 

discussie centraal en ligt de focus op inhoud en op persoonlijke 

ontwikkeling. Er is ruimte om de contacten aan te halen, het netwerk 

uit te breiden en het echte Wageningse ‘KLV-gevoel’ weer te ervaren. 

De studiekringen en netwerken van KLV leveren een actieve bijdrage 

aan deze ledendag. 

Samenvatting KLV-Conferentie 1 december 2017: Inspired by Uncertainty 

Op 1 december 2017 vond de 

conferentie ‘Inspired by Uncertainty’ 

op Wageningen Campus plaats met 

als thema onzekerheid, want in een 

wereld waar niets zeker is, is alles 

mogelijk! Bovendien vond er tijdens 

de conferentie een symposium plaats 

waarbij de focus lag op ‘Besluiten in 

het licht van klimaatverandering’. 

Prominente alumni Gerda Feunekes 

(Directeur Voedingscentrum) en ir. 

Harry Webers (voorzitter Kiemt, 

Wageningen Ambassador en voormalig 

senior-partner en algemeen directeur bij Witteveen+Bos Raadgevende 

ingenieurs) openden de conferentie in College Tour setting.

Hoe ga je om met onzekerheid? Je kunt het proberen uit te bannen, 

zoals Harry Webers deed toen hij in zijn jonge jaren een database van 

6.000 vacatures aanlegde. Of je omarmt het, bent er open over en 

bespreekt het. De KLV-conferentie ‘Inspired by uncertainty’ maakt in 

ieder geval de tongen los. Kritische vragen, verhitte discussies: het is 

Wagenings gezellig op 1 december in Impulse.

Onzekerheid: in de wetenschap zijn we wel wat gewend. 

Communicatieprofessional Ward van Beek weet zijn publiek evengoed 

te verrassen. De nepvideo van Obama die op internet circuleert is niet 

van echt te onderscheiden. En wist je dat je volgers op Twitter gewoon 

kunt kopen? Ook de confirmation bias komt aan bod: we gaan vooral op 

zoek naar nieuws dat bevestigt wat we al dachten. Als je jezelf al bijna 

ACTIVITEITEN
Young KLV-activiteiten 
Aantal: 18

Aantal keer 
gegeven

Totaal aantal 
deelnemers

Sollicitatiecafé voor starters 2 50

Cursus CV schrijven 6 36

LinkedIn voor studenten 3 49

To do a PhD, pleasure or burden? 2 130

Iedereen kan netwerken (met Unipartners) 2 55

Lunchlezing Mercurius 1 25

AID 23 Augustus 2017 1 nvt

Dress for Success 1 17

KLV-activiteiten
Aantal: 25

Wereldlezing 5 50-100

Science Café 8 90

KLV Impuls 1 23

Regiokringen 8 60-120

KLV-conferentie 1 90

ALV 23 juni en 12 december 2017 2 25

12 September --> CV Training

19 September --> Debating workshop

26 September --> LinkedIn for students

Week 40  --> Scientific English

5 October  --> CV Training

31 October  --> CV Training

7 November  --> PhD Evening

23 November --> CV Training

Week 48  --> Sollicitatiecafé
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Members €10 non-members €30

Members €7,50 non-members €12,50

Members €10 non-members €30

Members €10 non-members €30

Members €10 non-members €30

Members €2,50 non-members €10

Members €10 non-members €30

Members €10 non-members €30

Members €10 non-members €30

KLV-membership is 
completely 

FREE
for students

For more workshops 
and information go to 

KLV.nl

YOUNGKLV
Programme 2017

-CONNECT TO YOUR FUTURE-

The largest networking association for Wageningen alumni
Since 1886

Too much info?

Like YoungKLV Facebook to 
stay updated!

Programma van Young KLV 
dat speciaal gemaakt is om 
te flyeren op de AID. 
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niet meer kunt vertrouwen, wie dan wel?

Het wantrouwen in de samenleving groeit, herkent ook het 

Voedingscentrum. Vroeger waren ze een autoriteit, maar daar heeft 

de nieuwe generatie al lang geen boodschap meer aan. Uit die ivoren 

toren dus, concludeert directeur Gerda Feunekes.

Dat vindt klimaatwetenschapper Rik Leemans nou ook. Nergens 

zoveel onzekerheid als in het klimaatdebat. We moeten het publiek 

vertellen wat we weten. Natuurlijk weten we ook nog heel veel niet. 

Maar eigenlijk heb je die zekerheid helemaal niet nodig om nu al 

maatregelen te nemen, vindt William Oliemans van Deltares, als hij 

vertelt over Bangladesh. 

In de film The Uncertainty has settled durft Marijn Poels openlijk te 

twijfelen aan klimaatverandering. Want 3% van de wetenschappers is 

klimaat sceptisch, aldus de documentairemaker, maar daar hebben 

we het nooit over. De film leidt tot ophef in het publiek: waarom zet 

Poels iemand voor de camera die niet gelooft dat dat kleine beetje CO² 

(0,035 ppm) van invloed kan zijn op ons klimaat, zonder ook de andere 

kant van het verhaal te belichten? 

Moraal van het verhaal: onzekerheid is in de wetenschap aan de orde 

van de dag. De vraag is vooral hoe we die onzekere wetenschap als een 

sterk verhaal vertellen aan de samenleving.

De afsluiting werd verzorgd door Frank Westerman. In totaal waren er 

100 deelnemers. 

Voor de conferentie werd een bijdrage gevraagd aan de leden.

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. Op één avond gaan één of twee inleiders in debat met 

een kleine kring leden van verschillende generaties. De gespreksleider 

draagt actief bij aan het interactieve karakter van de bijeenkomst. 

Het aantal deelnemers varieert van 20-30.

Samenvatting KLV Impuls 19 april 2017: nieuwe technieken in de 

plantveredeling en de rol van WUR

Welke rol moet Wageningen innemen 

in het maatschappelijk debat rondom 

nieuwe veredelingstechnieken? In 

de KLV impuls van 19 april 2017 

over ‘Nieuwe technieken in de 

plantveredeling’ stond deze vraag 

centraal. Deze KLV Impuls, gericht 

op interactie, debat en discussie, werd succesvol geleid door Sijne 

van Beek, manager innovatie bij het CRV. De avond begon met een 

introductie door René Smulders, van WUR Plant breeding. Vervolgens 

werden implicaties voor het maatschappelijk debat omtrent 

plantveredeling uiteengezet. 

Dit werd gedaan door Bert Lotz, van WUR Agrosystems Research. 

Hierna volgde een discussie, waarin het publiek interactief met de 

experts in gesprek ging over deze ontwikkelingen in de plantveredeling. 

Zo werd er gesproken over het belang, het voordeel en de risico’s van 

innovaties in de agriculturele sector. Deze innovaties zijn van belang 

om het hoofd te kunnen bieden aan globale concurrentie. De sprekers, 

Smulders en Lotz, waren het erover eens dat nieuwe technieken van 

toegevoegde waarde kunnen zijn voor de plantveredelingssector, 

bijvoorbeeld door het ontwikkelen van gewassen die meer ziekte-

resistent zijn, en dat de rol van de WUR is om dit begrijpelijk te maken. 

In deze avond werd onder de 23 aanwezige deelnemers veel duidelijk 

over het nut van nieuwe technieken in de plantveredeling. Na afloop 

was er ruimte om na te praten over de avond onder het genot van een 

hapje en een drankje.

Wereldlezingen: 5
Doel: Deze lezingen bieden leden, alumni en andere stakeholders de kans 

om op Wageningen Campus bijgepraat te worden over de visie vanuit de 

onderzoekswereld en het bedrijfsleven op maatschappelijk relevante 

onderwerpen, trends en ontwikkelingen. Nadat de 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 van 50-100.

• CRISPR/Cas; een niet te stoppen revolutie in plantenveredeling? 

• Smart farming, blessings in the cloud? 

• Hoe wordt iedereen gezond oud? 

• Hebben we nog vertrouwen in de voedingswetenschappers 

• Nutriëntneutraal als ideaal in de circulaire economie 

Science Café Wageningen: 7
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 debat plaatsvindt onder leiding 

van een moderator. Het geheel wordt omlijst 

met muziek en drankjes naar voorkeur. De 

voertaal is Engels en deelname is gratis.

KLV is sponsor van het Science Café Wageningen. Het gemiddeld aantal 

deelnemers is 90.

• How telescopes help us explore our Universe

• The journey to Mars

• Organs on a chip

• Artificial intelligence: rise of the thinking machines

• Evolution and neurobiology of altruistic behaviour and conflict 

resolution skills

• Human reproduction in the 21st century

• Agriculture in a changing world

Regiokringen: 8 in 2017
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 zodat er zoveel 

mogelijk alumni de mogelijkheid hebben deel te nemen en hun kennis 

en netwerk uit te breiden. Het ‘Wageningen gevoel’ is daarbij duidelijk 

aanwezig. 

KLV en WUR hebben samen met de regionale alumnicommissies 

(Noord, Oost, Zuid, Utrecht en Den Haag/Rotterdam) de onderstaande 

alumnibijeenkomsten gerealiseerd. Deze activiteiten kunnen alleen 

worden georganiseerd dankzij de vrijwillige inzet en het enthousiasme 

van alumni. Het bezoekersaantal varieert van 60-120 alumni.
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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. Gedurende 

2017 hebben diverse promotionele acties 

plaatsgevonden onder de leden. Eind 2017 

waren er 11 KLV-leden met een abonnement op 

Vork. In 2018 wordt gekeken naar inhoudelijke 

aanknopingspunten. Zo lenen onderwerpen van Wereldlezingen en/of 

regionale alumnibijeenkomsten zich goed voor (opinie-)stukken in Vork. 

CV checks

30 leden maakten gebruik van de mogelijkheid hun CV te laten controleren. 

Dit wordt in samenwerking met KLV Professional Match gedaan.

KLV Professional Match
14 leden hebben gebruik gemaakt van de kortingsregeling en 

loopbaanbegeleiding of een training gevolgd van KLV Professional Match.

WUR Connect
Doel: Het engagement platform 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.

In 2015 heeft het KLV-bestuur het besluit genomen om te stoppen 

met de papieren KLV-met-alumni-gids. In 2016 is gestart met de 

voorbereidingen voor een modern digitaal engagement platform en in 

2017 is WUR Connect live gegaan. KLV-leden hebben in de ontwikkelfase 

meegedacht over de toepassingsmogelijkheden.

Na lancering in januari 2017 waren er respectievelijk in de zomer 6419 

en december 7.001 leden op het platform.

In de loop van 2017 is er ook een WUR Connect 

app ontwikkeld die 765 maal gedownload is 

(455 x Apple iOS en 310 x Android). Inmiddels 

valt al een eerste succes te delen; een jonge 

alumna heeft na een oproep op WUR Connect 

een baan gevonden.

De doelstelling voor het volgende jaar is een verdere toename van 

het aantal leden en toename van het aantal landengroepen waardoor 

gefaciliteerd en gestimuleerd wordt dat lokale alumni uit vele landen 

contact met elkaar en met de WUR onderhouden met het oog op het 

jubileumjaar in 2018. 

KLV heeft aangegeven dat leden die een papieren ledenlijst op prijs 

stellen, deze nog op verzoek toegestuurd kunnen krijgen.

Arbeidsmarktonderzoek

KLV is een onafhankelijke kennisbron voor vragen over de arbeidsmarktpositie 

van alumni van WUR. Hiervoor doet KLV zelf onderzoek, participeert in 

diverse arbeidsmarktonderzoeken en analyseert KLV-gegevens uit diverse 

in- en externe bronnen. Daarnaast levert KLV een bijdrage aan het 

Wageningse onderwijs (o.a. in de vorm van advies).

KLV werkt mee aan:

• de WUR/KLV Loopbaanmonitor

• Sinds 1973 wordt iedere vijf jaar de Loopbaanmonitor aangeboden aan 

WUR-alumni. Deze enquête bevat vragen over de arbeidsmarktpositie 

van recent afgestudeerden aan WUR. In 2016 is deze loopbaanmonitor 

opnieuw uitgezet en in 2017 zijn de resultaten gepubliceerd in een 

rapport

• de Nationale Alumni Enquête (vroegere WO-monitor)

• de MSc-programma-evaluatie

Publicaties van KLV:

• rapporten van de arbeidsmarktaspecten uit de MSc-programma-

evaluatie en de Nationale Alumni Enquête (NAE)

• rapporten MSc-opleidingen (en voorlopers daarvan)

Presentaties (o.a. in samenwerking met KLV Professional Match):

• diverse presentaties bij WUR-opleidingen en werkveldadviescommissies

• presentaties over de arbeidsmarkt van afgestudeerden voor ouders 

van eerstejaars studenten.

In 2017 is KLV diverse keren benaderd 

door (individuele) KLV-leden voor 

specifieke arbeidsmarktinformatie ten 

behoeve van studiekeuze en functie-

verandering.

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 uitgaven met in totaal 20 geaccepteerde papers (volumes 

80-83). Abonnees: 114.

Titels van de regiobijeenkomsten:

Oost (voorjaar): Is precisielandbouw het antwoord op agronomische en 

milieutechnische vraagstukken? (38 aanwezig)

Oost (najaar): ethiek in de beroepspraktijk van de Wageningse 

ingenieur (60 aanwezig)

Noord (voorjaar): Hoe duurzaam kan de Poort van het Noorden 

worden? (61 aanwezig)

Noord (najaar): “De legacy van Leeuwarden – Fryslân Europese 

Culturele Hoofdstad 2018” (57 aanwezig)

Zuid (voorjaar): Cityfarming, een boeiende verbinding tussen stad en 

land (56 aanwezig)

Zuid (najaar): -

Utrecht (voorjaar): Transport, van benzine naar elektrisch (42 aanwezig)

Utrecht (najaar): -

Den Haag/Rotterdam (voorjaar): Duurzaam bouwen (73 aanwezig)

Den Haag/Rotterdam (najaar): Shear cell technology & Craft beer  

(77 aanwezig)

Logo WUR Connect App

Inlogscherm WUR Connect

Nationale Alumni Enquête
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STUDIEKRINGEN
Activiteiten studiekringen 2017 

Studiekring Activiteit in 2017

KNM en Aktief Slip Gezamenlijke reünie

KNM Symposium i.s.m. NLW tijdens KLV-conferentie - idem

KNM Excursion to a high-tech waste separation unit OMRIN

NLW ALV en Folkert Hellinga Award-uitreiking

NLW Symposium i.s.m. KNM – Besluiten onder invloed van klimaatverandering tijdens KLV-conferentie

NZV Inspiration Dinner - Nederland pluimveeland, toonaangevend in de wereld

NZV Duurzame ketenvorming: kans of obstakel?

NZV Jaarlijkse ledendag - De landbouw onder de loep

NZV Zonder veehouderij geen circulaire economie?!

PSIMT Toepassing van LED-light en ontwikkeling van slimme sensoren voor toepassing in de tuinbouw

PSIMT Biologische en high-tech tuinbouw, wat zijn de toekomstperspectieven?

PV Seminar - Het belang van veredeling voor verbetering van naoogst-eigenschappen

PV Nieuwe veredelingstechnieken in planten

PV Recombination in crop plants

SKOV Seminar on Rainfed Agriculture

SKOV Seminar - The contributions of Animal Husbandry and Fisheries to worldwide Food Security

SLE en NBV Seminar - Agrarische grondprijzen en bodemvruchtbaarheid: een blik op de toekomst

VIAS College Tour - deel 1 met Agricultural University of Athens

VIAS AgriFoodTechPlatform Congress

VWI Jaarlijks symposium - Netwerken en verbinden

VWI Workshop Rampen en weerbaarheid tijdens KLV-conferentie

VWI ALV

VWI Nieuwjaarsborrel 2017

VWI Bloggen

Informatie per studiekring

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: 150

Webadres: vias.nl    Status: actief

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

blauwe leefomgeving en stimuleert het debat over actuele ruimtelijke 

ontwikkelingen.

Oprichtingsjaar: 1951   Aantal leden: 310

Webadres: netwerklandenwater.nl  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: 164

Webadres: klv.nl/nl/netwerken/SLE/  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: 105

Webadres: klv.nl/nl/netwerken/SKOV/  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: 301

Webadres: landbouwgeschiedenis.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 5 personen 

die bovenstaande doelstelling uitwerkt. Het doel is 2 keer per jaar een 

bijeenkomst van de studiekring te organiseren. Zo nodig kunnen de 

bijeenkomsten ook Engelstalig worden gehouden.

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. 
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Bijeenkomsten bestaan uit een combinatie van inleidingen en 

bedrijfsbezoeken. Kennisuitwisseling tussen diverse vakgebieden en 

netwerken zijn de belangrijkste doelstellingen.

Oprichtingsjaar: 1975   Aantal leden: 68

Webadres: klv.nl/pza/  Status: actief

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: 135

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: 378

Webadres: bodems.nl   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: 330

Webadres: klv.nl/nl/netwerken/Plantenveredeling/

Status: actief

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: 532

Webadres: nzvnet.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: 421 

Webadres: tropischebossen.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 laatste 

was in 2016. De volgende reünie is uitzonderlijk een jaar uitgesteld naar 

2019 i.v.m. met het jubileumjaar van WUR in 2018.

Oprichtingsjaar: 1997   Aantal leden: 218

Webadres: klv.nl/nl/netwerken/Zuivelaars/

Status: actief

Studiekring Voeding en Voedsel in Ontwikkelingslanden (SVVO)
Begin 2011 heeft SVVO de structuur van een studiekring met een formeel 

bestuur verlaten, daarvoor in de plaats is een netwerk gekomen op het 

gebied van voeding en voedselzekerheid. Voorop staat kennisuitwisseling 

in het netwerk. Daarnaast biedt het gelegenheid andere informatie uit te 

wisselen, bijv. aankondigingen van seminars, vacatures en verwijzingen 

naar interessante websites of publicaties.

Oprichtingsjaar: 1965   Aantal leden: 71

Webadres: klv.nl/nl/netwerken/SVVO/  Status: actief

Wageningen Debating
Wageningen Debating is een vereniging die is opgericht om de 

debatcultuur bij studenten van WUR te stimuleren. De doelen zijn 

ten eerste om studenten de mogelijkheid te geven vaardigheden 

te ontwikkelen in debatteren, public speaking en argumentatie. 

Ten tweede werkt Wageningen Debating mee aan de organisatie van 

publieke debatten binnen WUR en de samenleving. De vereniging geeft 

wekelijks trainingen en is ook betrokken bij toernooien.

Oprichtingsjaar: 2013  Aantal leden: 9

Facebook: facebook.com/wageningen.debating

Webadres: wageningendebating.com

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: 171

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

Blooming
Blooming is een club die is opgericht door 5 ondernemende 

studenten en die als doel heeft jonge professionals samen 

te brengen om ideeën uit te wisselen op het gebied van met 

name jong ondernemerschap.

Oprichtingsjaar: 2012

Facebook: facebook.com/groups/138223842949383/?fref=ts

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: 335

Webadres: vwi-netwerk.nl   Status: actief
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KLV Wageningen Alumni Network

Bezoekadres 
Atlas, gebouw 104
Wageningen Campus
Droevendaalsesteeg 4
6708 PB Wageningen

Postadres
Postbus 79
6700 AB Wageningen

KvK 40125122 

CONTACTGEGEVENS KLV

T  0317 - 485191
E  secretariaat.klv@wur.nl
I  www.klv.nl

KLV Ledenadministratie
Spinozalaan 33
2273 XC Voorburg
T 070-3629247
E  info@klv-ledenadmin.nl

IBAN NL57ABNA0539242225

PRIJZEN

UFW-KLV Scriptieprijs
Vier WUR-studenten van hebben de scriptieprijs ontvangen van 

University Fund Wageningen (UFW). In 2016 zijn er in totaal 35 scripties 

ingestuurd die allen met een 9 of hoger cijfer gewaardeerd zijn. Per 

domein is door de jury 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 ultieme winnaar, Justin Tauber, ontving de Overall Scriptieprijs voor 

zijn afstudeerscriptie. De uitreiking vond plaats op 9-3-2017 tijdens de 

99e Dies Natalis. Hieronder staan de namen van de 4 winnaars.

Omgevingswetenschappen

Annemerel Mol, Milieutechnologie

Titel scriptie: “Bioelectro chemical battery”

Begeleider: Sam Molenaar MSc, dr. ir. Tom Sleutels,   

dr. ir. Annemiek ter Heijne

Leerstoelhouder: prof. dr. ir. Cees Buisman

Maatschappijwetenschappen

Jorieke Vaanhold, Economie en Beleid

Titel scriptie: “Price determination in the electricity imbalance market”

Begeleider: dr. Edwin van der Werf

Leerstoelhouder: prof. dr. Ekko van Ierland

Levenswetenschappen

Joëlle Janssen, Voeding en Gezondheid

Titel scriptie: “A new immune regulatory role of isoleucine and valine: 

Shaping macrophage polarization states”

Begeleider: dr. Vincent de Boer

Leerstoelhouder: prof. dr. Jaap Keijer

Agrotechnologie & Voedingswetenschappen

Justin Tauber, Moleculaire levenswetenschappen

Titel scriptie: “Dopant dynamics in weak crystals”

Begeleider: dr. ir. Joris Sprakel

Leerstoelhouder: prof. dr. ir. Jasper van der Gucht

Overall winnaar 

Justin Tauber

V.l.n.r. Justin Tauber (overall winner), Jorieke Vaanhold, Joëlle Janssen en Annemerel Mol

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, KLV Professional 

Match, de Wageningen Ambassadors, Wageningen Academy, Stichting 

Science Café Wageningen, StartLife en diverse studieverenigingen.

PARTNERSCHAPPEN


