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Van de voorzitter 
 
VVA-Larenstein 2.0 en Back to Basic.  
 
2015, het jaar van hervormingen. Door het bestuur en de organisatie zijn het 
afgelopen jaar behoorlijke stappen gezet naar een gezonde basis voor de 
komende jaren. De veranderingen binnen Hogeschool Van Hall Larenstein, 
de uitbreidingen van de werkvelden binnen de opleiding vragen om een 
duidelijke afbakeningen van missie en doelen van de VVA-Larenstein. 
 
Wij willen als vereniging, de intermediair vormen tussen de alumni, 
Hogeschool Van Hall Larenstein en Helicon, de studenten en het 
werkveld. 
 
Alvorens deze missie te kunnen uitdragen was het van belang om de interne 
organisatie van de VVA-Larenstein duidelijk vorm te geven. De aard en 
omvang van de werkzaamheden leidden er toe dat het bureau en de kwaliteit 
van de dienstverlening dienden te worden verbeterd. De aansturing van het 
bureau diende beter te worden georganiseerd en de processen nadrukkelijker 
te worden vormgegeven. Het bestuur heeft ervoor gekozen om het tweede 
halfjaar dit te laten onderzoeken en invulling aan te geven aan de 
aanbevelingen van het onderzoek. 
 
Ook is in het tweede kwartaal van 2015 een begin gemaakt met de 
uitbreidingen van het bestuur. Als voorzitter mag ik na driekwart jaar 
constateren dat een bestuur van vijf bestuursleden te minimaal is. Het 
regioteam heeft afgelopen jaar een inspirerend excursiesprogramma 
neergezet, wat goed werd bezocht. Ook de gesprekken met Van Hall 
Larenstein en onze zustervereniging Aristaeus van Van Hall Larenstein 
Leeuwarden beginnen langzaam te leiden tot positieve ontwikkelingen. De 
samenwerkingsovereenkomsten met VHL worden op dit moment verder 
geformaliseerd en uitgewerkt. 
 
De VVA Carrièredag was weer een groot succes en de koppeling aan ons 
Jaarthema was even zoeken, maar krijgt als rode draad meer basis in 
combinatie met de excursies. Daarentegen was het moeten verplaatsen van 
het jaarcongres jammer. Echter het samenzijn en het vieren van het 110-jarig 
bestaan leidden tot nieuwe inspiraties voor het komende jaar. 
 
Tenslotte mogen we constateren dat de investeringen op het operationele 
vlak extra kosten met zich mee hebben gebracht. Voor de vereniging is het 
van belang dat de ledengroei uit de aanwas van afstudeerde studenten dient 
te worden vergroot. De komende jaren zullen wij nadrukkelijker de kosten en 
baten gaan monitoren om te zien welke maatregelen noodzakelijk zijn.  
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Het bestuur heeft daarom besloten per 1 januari 2016 een 
contributieverhoging door te voeren, maar ook kritisch te kijken naar de 
uitgaven.  
 
We sluiten 2015 af met een positief gevoel, veel activiteiten, goede 
verhoudingen tussen de opleidingen en de VVA-Larenstein, een mooi 
excursieprogramma en een enorme inzet van het bureau. Dit alles was 
natuurlijk niet mogelijk zonder de enorme inzet van onze vrijwilligers, die hun 
ziel en zaligheid in de vereniging stoppen en de mooie vereniging een warm 
hart toedragen! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Wim Glaap, Voorzitter VVA Larenstein 
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Hoofdstuk 1 Organisatie 
 

Onze organisatie bestaat uit een vereniging met bestuursleden. Het bestuur 
krijgt ondersteuning van het VVA-bureau met haar twee medewerkers. 
 

Organogram van de VVA    

 

Bestuur  
Wim Glaap    Voorzitter vanaf 24-04-2015 
Ruben de Haan   Secretaris en voorzitter a.i. tot 24-04-2015 
Peter Wegdam   Penningmeester 
Wilco van Hout   Bestuurslid Regiozaken  
Jan Abelen    Bestuurslid Communicatie vanaf 26-11-2015 
 

Regiocoördinatoren 
Wilco van Hout   Regiocoördinator Zuid  
Henk Vrieling   Regiocoördinator Oost  
Martin Lenferink   Regiocoördinator West vanaf 21-11-2014 
Marije Kattenwinkel  Regiocoördinator Noord vanaf 21-11-2014 
Gerben de Graaf   Coördinator MBCS 

 

Medewerkers VVA bureau 
Sabrine Swanenberg-van Gelder  Officemanager VVA-bureau 
Yvonne Welding van den Berg  Administratief medewerkster 
 
 

Leden

Bestuur

VVA-

bureau

Regio

Noord

Regio  

Oost

Regio

West

Regio   

Zuid

coordinatie 

Helicon 
Velp
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Algemene Ledenvergaderingen (ALV) 
 
In 2015 hebben er twee Algemene Ledenvergaderingen (ALV) 
plaatsgevonden. Op 24 april heeft de Voorjaars-ALV plaatsgevonden bij Het 
Landgoed te Esbeek. Wim Glaap is benoemd als nieuwe voorzitter tijdens 
deze vergadering.  
 

Aansluitend vond een excursie naar de Natuurbegraafplaatsen op Landgoed De 
Utrecht te Esbeek plaats. Georganiseerd door Wilco van Hout, bestuurslid en 
regiocoördinator Zuid. Deze excursie begon met een presentatie door Joyce 
Sengers, projectmanager bij natuurbegraafplaatsen Landgoed De Utrecht. Dit 
werd gevolgd door een rondleiding over de begraafplaats. Vanaf 16.30 uur tot 
17.30 uur werd er een netwerkborrel aangeboden. 
 

De Najaars-ALV vond plaats op 26 november bij Watergoed te Valburg. 
Tijdens deze vergadering zijn Jan Abelen en Sabrine Swanenberg benoemd 
tot resp. bestuurslid communicatie en officemanager VVA-Bureau. De 
vergadering was in de avond en werd afgesloten met een feestavond 
vanwege het 110-jarige bestaan van de VVA. Tijdens deze feestavond was 
Peter van Dongen aanwezig vanuit het College van Bestuur van Van Hall 
Larenstein en wethouder Pos van de gemeente Rheden. Namens VHL heeft 
de VVA een cheque van 500 euro overhandigd gekregen en namens de 
gemeente een bedrag van 100 euro.  
 
Verslagen van deze vergaderingen zijn op te vragen bij het VVA-bureau. 
 

Activiteiten VVA bureau 
 
Het VVA bureau is gevestigd in de Hogeschool Van Hall Larenstein op 
Landgoed Larenstein in Velp. Dit bureau is het punt van waaruit een 
coördinerende, dienstverlenende, ondersteunende en beherende rol wordt 
vervuld voor de VVA en Stichting SAV. Het bureau is het communicatiepunt 
voor leden, niet-leden en partners. Het VVA bureau streeft naar een open 
organisatie waar de deur openstaat voor allerlei vragen. Buiten kantoortijd 
heeft VVA een accurate website en is het bureau bereikbaar per mail. 
 
In 2015 heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Er is afscheid 
genomen van Marleen Jacobs en Annette Slotboom. Vanaf juni 2015 t/m 
december 2015 is Rian van Bommel officemanager a.i. geweest. Haar 
opdracht was het structureren van het VVA Bureau en het organiseren van de 
grote evenementen. Daardoor zijn andere werkzaamheden, zoals de digitale 
nieuwsbrief, workshops e.d.,  tijdelijk niet opgepakt.  
Op 1 december heeft Rian het stokje overgedragen aan de nieuwe 
officemanager, Sabrine Swanenberg. 
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De officemanager is 24 uur per week aanwezig, verspreid over maandag t/m 
donderdag. Zij is aanspreekpunt en coördinator met betrekking tot Media, de 
Carrièredag en andere evenementen. Zij onderhoudt de contacten binnen 
Van Hall Larenstein en Helicon, verzorgt de bestuursondersteuning en is 
linking pin tussen bureau en diverse partijen.  
 
Sinds maart 2015 werkt Yvonne Welding van den Berg 21 uur op maandag, 
dinsdag en donderdag. Zij verzorgt de leden- en financiële administratie en de 
contributie-inning. Daarnaast verricht Yvonne werkzaamheden rondom 
excursies en evenementen en ondersteunt ze vrijwilligers en bestuursleden.   
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Hoofdstuk 2 Activiteiten 
 

Nieuwe werkwijze regiocoördinatoren 
 
In de Voorjaars-ALV van 2015 zijn de statutenwijzigingen bekrachtigd die het 
werken in een regio-team officieel maken.  Vanaf toen vormden de 
coördinatoren geen onderdeel meer met het bestuur. Één regiocoördinator is 
tevens bestuurslid en is op deze wijze de schakel tussen bestuur en 
regiocoördinatoren.  
 
Het hoofddoel van de verandering is om de regiocoördinatoren te ontlasten 
van bestuurlijke taken. Zij kunnen zich dan optimaal en gericht inzetten voor 
de organisatie van activiteiten. Door de regiocoördinatoren meer op het 
organiseren van activiteiten in te zetten is de verwachting dat de komende 
jaren een nog breder assortiment aan activiteiten wordt aangeboden. Dit moet 
leiden tot een nog betere aansluiting bij de leden.  
 
Iedere regiocoördinator organiseert de activiteiten die vooral gericht zijn op 
hun eigen regio. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle leden uit het hele 
land. Iedere regio streeft naar het organiseren van minimaal twee activiteiten 
per jaar. Activiteiten kunnen in de breedste zin van het woord geïnterpreteerd 
worden. Naast excursies vallen bijvoorbeeld ook workshops en 
netwerkborrels onder het begrip regioactiviteiten. 
 
Wij streven er naar om per regio een regioteam te hebben met meerdere 
actieve deelnemers. Een regioteam bepaalt dan zelf de vorm waarin zij 
activiteiten aanbiedt in haar regio aan de hand van de wensen van leden in de 
regio.  
 
De VVA Larenstein organiseert buiten regioactiviteiten de VVA-Carrièredag in 
Velp, workshops en draagt bij aan reünies. Verder pakt het bureau diverse 
initiatieven van leden, VHL en Helicon op om uiteindelijk door samenwerking 
meer voor haar leden te kunnen betekenen. 
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Jaarthema 2015 
 

Dit jaar was het thema: ‘Natuur’.  
 
Bij de Voorjaars-ALV 2015 is een flyer verspreid met het excursieprogramma 
om aandacht voor het jaarthema te creëren. In 2016 wordt het werken met 
een jaarthema voortgezet.  
 

Excursie Aantal 
Deelnemers 

Regio 

RWZI Apeldoorn 30 januari 35 West 

Natuurbegraafplaats De Utrecht 24 april  20 Zuid 

Millingerwaard 22 mei  16 MBCS 

Groenbeheer in de stad Groningen 29 mei  15 Noord 

Reggeherstelprojecten 5 juni  21 Oost 

Dakpark Rotterdam 26 juni  33 West 

Drentsche Aa 4 september  25 Noord 

Oostvaardersplassen 18 september  40 Oost 

Dommeldal-de Hogt 9 oktober 17 Zuid 

Zandmotor bij Ter Heide 20 november  40 West 
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Activiteiten 
 

Regio Zuid: Wilco van Hout 
 

 24 april 2015  Natuurbegraafplaats van landgoed De Utrecht in het 

Brabantse Esbeek gecombineerd met de ALV in de ochtend 

‘Op een natuurbegraafplaats staat de natuur voorop’. Op landgoed De Utrecht 
hebben we een natuurbegraafplaats in wording bezocht. Na een inleiding 
door Joyce Sengers gingen we ter plekke een rondwandeling maken over de 
natuurbegraafplaats in wording. Hoe duurzaam, hoe natuur- en 
milieuvriendelijk is het eigenlijk? Dergelijke vragen kwamen aan de orde. 
  
Joyce Sengers is verantwoordelijke voor de exploitatie van de natuur-
begraafplaats. De helft van de naaldbomen is gekapt en 600 loofbomen 
aangeplant. Productiebos wordt 
omgevormd naar een dynamisch 
natuurbos. Er komen verschillende 
landschapssferen: lichthoutsoortenbos, 
schaduwsoortenbos, vochtig bos en ook 
heide. Drie hectare bos is gekapt voor 
heideontwikkeling. Er was een mooie 
interactie en discussie tussen 
deelnemers en excursieleidster Joyce.  
 

 
 

 9 oktober 2015  Dommeldal - De Hogt 

Vanuit het paviljoen Genneper Parken in Eindhoven brachten we een bezoek 
aan het Dommeldal – De Hogt. Hans van de Wiel van de provincie Noord 
Brabant verzorgde de presentatie. Centraal stond het uitvoeren van het 
NatuurNetwerk Brabant met nieuwe vormen van samenwerking. 
Het NatuurNetwerk Brabant is gebaseerd op het deels uitvoeren van de 
ecologische hoofdstructuur. Door de bezuinigingen van Rutte I ontstaat een 
aardverschuiving, taken worden overgeheveld naar de provincie. De Provincie 
Brabant zet fors in en reserveert 240 miljoen Essent gelden voor de realisatie 
van  natuurzones. Samen met projectpartners worden de gelden in een Groen 
ontwikkelfonds Brabant  gestopt en gebruikt om projecten uit te voeren.  
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Een van deze projecten 
bezochten wij. Het gebied ligt 
aan weerszijden van de A2, die 
om Eindhoven loopt. Aan 
weerszijden van de High 
TechCampus, waar allerlei 
elektronische knappe koppen 
werken, wil men een 
natuurgebied ontwikkelen, dat 
naast natuurwaarden ook een 
belangrijke recreatieve functie 
vervult voor de mensen die op de 
Campus werken. Een rol wordt 

ook bedacht voor de landbouw. De versterking van de structuur verhoogt de 
landbouwkundige waarde van percelen die grenzen aan dit gebied. 
In totaal wordt ruim 90 ha betrokken in dit project en worden de totaalkosten 
voor inrichting, verwerving en functiewijziging geraamd op 5,5 miljoen euro. 
Na de inleiding volgde een zeer geanimeerde discussie en werd alles 
verduidelijkt door een wandeling door het gebied.  Een boeiend verhaal, veel 
interesse bij de deelnemers en een zalig zonnetje.  Het volmaakte recept voor 
een geslaagde middag! 
 

Regio Oost: Henk Vrieling 
 

 5 juni 2015 De Regge-herstelprojecten 

Zon, 30 graden tropisch Twente! De VVA excursie van 5 juni 2015 ging op de 
fiets langs de Regge in de gemeente Hellendoorn. Het welkom was op het 
bedrijf van de familie Kloosterman met  450 stuks melkvee. In 2010 is het 
gestart in dit 'landbouwontwikkelingsgebied'. De bedrijfsverplaatsing is mede 
het  resultaat van de Reggeherstelprojecten. Landschap Overijssel en 
Waterschap Vechtstromen gaven daar een presentatie over 
natuurontwikkeling en waterbeheer in het Reggedal.  In 1998 stelde het 

voormalige waterschap Regge 
en Dinkel de Reggevisie vast. 
Na  1900 is de rivier van ca. 70 
km tot een kleine 50 km 
'rechtgetrokken'. De verbetering 
voor de landbouw (geen 
overstromingen, minder 
moerassen) en vervuiling leidde 
tot  'dood water', de bevolking 
keerde de rivier de rug toe. De 

Reggevisie gaat uit van een 'veerkrachtig' systeem met een stapeling van 
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functies als waterberging, natuur, landbouw en recreatie: 'bouwen met de 
natuur'.  De 15 Reggeherstelprojecten zijn 10 jaar geleden vanuit deze 
integrale visie gestart met kansen benutten en vooral laten zien en beleven. 
Het 'natuurlijke' systeem is zeker niet duurder. De crux was het  samenwerken 
en goede afspraken maken. Daardoor is de aanvankelijke weerstand en 
scepsis veranderd naar enthousiasme. De bevolking omarmt de rivier weer en 
is vooral trots op het gebied en de Regge. De otter is er ook weer 
gesignaleerd! 
Een aanrader: fietsen langs de Regge!  
 
 

 18 september 2015 Het leven in de Oostvaardersplassen 

Dat het gebied Oostvaardersplassen tot ieders verbeelding spreekt, blijkt wel 
uit het grote aantal van 40 deelnemers aan deze dagexcursie.   
Staatsbosbeheer heeft  er  in de tachtiger jaren Heckrunderen, Konikpaarden 
en Edelherten laten grazen. Op  7.000 ha  met veel zeldzame vogelsoorten, 
zoals de zeearend, heeft de natuur het voor het zeggen.   
 
In het ochtendprogramma 
werd uitvoerig verteld over 
beheer,  natuurlijke selectie, 
het beleid en de beeldvorming. 
Ook de kritiek op het 
natuurbeheer in de winter 
kwam ter sprake. NB de dag 
na de excursie stelde een 
Tweede Kamerlid de  sterfte 
van herten in de 
Oostvaardersplassen aan de 
orde.  De Tweede Kamer heeft 
wederom besloten om het 
beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen niet te veranderen.  
De rode draad in het beheer  moet onderscheidend blijven met de simpele 
randvoorwaarde: het proces ongemoeid laten. Het afschieten van verzwakte 
dieren is vooral een tegemoetkoming aan de beeldvorming.  
‘s Middags gingen de veertig deelnemers op een platte kar, getrokken door 
een tractor het gebied in, daar waar de doorsnee bezoeker niet mag komen,  
het moerasgebied met rietvlaktes, ruige graslanden en waterplassen. 
De excursie werd afgesloten met de netwerkborrel en een barbecue in de 
avondzon op het terras met uitzicht over de Oostvaardersplassen. 
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Regio Noord: Marije Kattenwinkel  
 

 29 mei 2015 Groenbeheer Gemeente Groningen 

Op vrijdagmiddag 29 mei waren we te gast bij de gemeente Groningen. 
Stadsecoloog Mark Ronda vertelde ons over het ecologische beleid van de 
gemeente Groningen.  Zo is er de Stedelijke Ecologische Structuur (SES), als 
kaart vastgesteld door de raad en een goed hulpmiddel bij onder meer 
ruimtelijke ontwikkelingen. Een belangrijke rol binnen het ecologische beleid 
wordt gevormd door monitoring. Elk gebied word eens in de vijf jaar 
onderzocht op resultaten, en kan naar aanleiding hiervan worden bijgestuurd.  
 
Na het interessante en 
zeer enthousiaste verhaal 
van Mark gingen we naar 
buiten. Eerst door 
naastgelegen Park 
Selwerd, wat vier jaar 
geleden omgevormd is tot 
ecologisch beheerd park. 
De gemeente heeft hier op 
een aantal plekken 
schelpen toegepast in de 
bodem, wat heeft geleid tot 
mooie, schrale en 
bloemrijke vegetaties.  
Daarna stapten we op de fiets om een aantal ecologische projecten te gaan 
bekijken, zoals een jong bos wat is aangelegd op een oud tarraveld, 
begrazing van bermen in een woonwijk met een schaapskudde en een 
akkerlandje. Leuke en inspirerende projecten. De excursie werd afgesloten 
met een gezellig etentje. 
 
 

 4 september 2015 Fietsexcursie Drentsche Aa 

Vrijdagmiddag 4 september viel de regen met bakken uit de lucht. Niet echt 
lekker voor de geplande fietsexcursie in het Drentsche Aa-gebied. Gelukkig 
kon er wat geschoven worden in het programma waardoor we de middag 
begonnen met een interessant en enthousiast verhaal van agrariër Jan 
Reinder Smeenge uit Zeegse.  
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Smeenge is met zijn vrouw eigenaar van de Zeegster Hoeve, een bedrijf 
middenin het Nationaal Park, met onder meer vleesvee en een Bed & 
Breakfast. Binnen het bedrijf is de laatste jaren veel veranderd, en Smeenge 
pakt dingen vaak anders aan dan zijn collega’s. Zo oogst hij mais vaak vroeg, 
als het nog groen en lekker sappig is. Hij heeft veel zorg voor bodembeheer 
en een meer natuurlijk beheer van de gronden die hij in gebruik heeft. Erg 
interessant.  
 
Gelukkig was het buiten inmiddels droog geworden en stapten we op de fiets, 
onder leiding van boswachter Kees van 
Son. Hij nam ons mee naar een aantal 
plekken in het nationaal Park en 
Landschap Drentsche Aa, zoals de 
Kymmelsberg, vanwaar je een prachtig 
uitzicht hebt op het stroomdal, de 
strubben van het Kniphorsterbos, 
eeuwenoude karresporen en nog veel 
meer interessante plekken in het 
gebied. Helaas bleven we niet helemaal 
droog, maar desalniettemin was het 
een hele leuke en leerzame tocht. We sloten de middag af met een heerlijk 
stoofpotje van vlees van de koeien van de Zeegster Hoeve.  
 

Regio West: Martin Lenferink 
 

 30 januari 2015 Extra excursie RWZI waterschap Vallei Veluwe te 

Apeldoorn 

Hoe haal je energie uit afvalwater en 
zorg je ervoor dat duizenden woningen 
verwarmd zijn dankzij een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)?  
Op 30 januari kregen we, met deze 
combi excursie voor regio oost en west, 
een inkijk in de keuken van deze zeer 
optimale RWZI. We waren hiermee 
getuige van een spectaculair stukje 
energietransitie. Ook het reguliere 
afvalwater zuiveren kwam in  beeld en 
de toekomstige optimalisering daarvan. Ondanks sneeuw en gladheid, was de 
opkomst met 35 mensen boven verwachting. Er waren ook vier Aristaeus 
leden uit Leeuwarden bij.  
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 26 juni 2015  Dakpark Rotterdam , de voedseltuin en eten ‘uit je 

eigen stad’ 

Het grootste Dakpark van Europa 
ligt in Rotterdam! De VVA leden 
hadden de eer de duurzame 
ontstaansgeschiedenis van 
participatie (beheer door 
bewoners) van Dakpark 
Rotterdam te beleven. Met ruim 
30 leden, waarvan veel T&L-ers, 
en gewapend met flesjes water 
gingen we op pad. 
 

 
Het was namelijk warm zomerweer en nog flink wat lopen met een bezoek 
aan de voedseltuin en  stadboerderij ‘uit je eigen stad’ erbij. En de moeite 
waard! Na de super interessante wandeling door dit stukje oude haven in 
transitie, werden we aan het einde van de middag getrakteerd op heerlijke 
duurzame hapjes van ‘Uit je eigen stad.’ ’s Avonds heeft een groot deel van 
de leden nog een bezoek gebracht aan de nieuwe markthal in Rotterdam. Wie 
lang niet in Rotterdam is geweest, verbaasde zich over de kosmopolitische 
uitstraling die de stad de laatste jaren heeft gekregen.   

 

 20 november 2015 Zandmotor Kijkduin Ter Heijde 

Op een koude en zonnige novemberdag, gingen ruim 40 VVA leden, waarvan 
15 VHL studenten (zelfs vanuit Leeuwarden) op bezoek bij ‘s werelds grootste 
natuurlijke kustversterking, de Zandmotor tussen Kijkduin en Ter Heijde. Het 
technische verhaal ging over hoe de opgespoten zandplaat in zee langzaam 

maar zeker de kust verbreedt 
en de duinenrij dikker maakt. 
Dankzij de zandplaat zijn er 
nu soms zeehonden bij 
Kijkduin!  
IVN Den Haag gaf boeiende 
educatieve informatie over 
flora en fauna in deze 
kuststrook.  Hoe ontstaan 
duinen? Wist je dat helmgras 
zijn voedsel uit de zilte lucht 
haalt? Dat er Duindoorn 

mannetjes en vrouwtjes struiken zijn? En één Duindoornbesje bevat meer 
vitamines dan een hele sinaasappel! De geslaagde excursie eindigde met een 
heerlijk etentje bij ‘De Haagse Beek’ 
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VVA MBCS: Gerben de Graaf 
 

 22 mei 2015 Millingerwaard 

Op 22 mei hebben we een bezoek gebracht aan het hoog dynamische 
natuurgebied de Millingerwaard, waar meer veiligheid en robuuste natuur 
centraal staan voor het in 2013 gestarte Ruimte voor de rivierproject.  
Samen met Barteld Wulp van Staatsbosbeheer en Iwan Reerink van K3Delta 
zijn we per auto het gebied ingegaan, daar hebben we bij verschillende 
plekken stil gestaan. We hebben  gekeken bij de nieuw aangelegde 
zandinstallatie die voor dit project is opgebouwd.  
Ook zijn we gestopt bij het Millingsduin wat steeds meer landinwaarts komt, 
bij verschillende kwelvingers en hebben verschillende bulldozers en 
graafmachines in werking gezien. In 2020 moet het hele project klaar zijn en 
in eind 2016 moet bij hoogwater een waterstanddaling van 9 cm gerealiseerd 
zijn. 
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Carrièredag 
 
De Carrièredag vond plaats op vrijdag 25 september 2015 in de Aula van 
Hogeschool Van Hall Larenstein. Met als thema ‘Groene participatie in stad 
en land’ is het de achtste Carrièredag die is georganiseerd door de VVA.  
 
Verspreid over de dag zijn er interessante workshops gegeven door Antea 
Group, WoesteLand, De Groenmakers, Young Expert Programme en Het 
Nationaal Watertraineeship.  
 
50 bedrijven en instellingen hebben zich in de aula gepresenteerd. De 
Carrièredag is door een groot aantal bezoekers bezocht in 2015. De hele dag 
door was er een goede doorloop op de beurs. Bezoekers zijn dan ook veel 
aan het netwerken en de werkzoekenden onder ons zien de Carrièredag als 
mogelijkheid om naast het netwerken zichzelf ook in de picture te zetten. 
Studenten kijken vooral naar een stageplaats of een afstudeerplek.  
 

Reünies 
 
Voor zover bekend bij de VVA heeft in het jaar 2015 één reünie 
plaatsgevonden van HBCS 1975 en één van MBCS 1983. De VVA sponsort 5 
euro per deelnemend VVA lid. Het totale sponsorbedrag was in 2015 80 euro.  

 
Workshops en Trainingen 
 
In 2015 zijn er twee workshops georganiseerd in samenwerking met Lynx: 
Op 16 januari werd een Prezi workshop door 12 personen bezocht. Een 
workshop over Social Media op 23 januari werd door 10 deelnemers bezocht.  
 

  
Hoofdstuk 3 Communicatie 
 
De communicatie van de VVA verloopt via verschillende media. Door goede 
communicatie wil de VVA bereiken dat studenten en alumni zich verbinden 
aan hun (voormalige) opleidingen en studiegenoten. De VVA vormt een 
platform voor contacten tussen haar leden onderling, de scholen (Van Hall 
Larenstein Velp en Wageningen en Helicon MBO Velp) en het werkveld. De 
VVA heeft een cruciale functie in het leggen van contacten. Leden, de 
scholen en het werkveld kunnen via de VVA Larenstein met elkaar contacten 
leggen. Leden kunnen rekenen op ondersteuning van de VVA bij kennis- en 
carrièreontwikkeling.  
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VVA Magazine 
 
Het VVA Magazine wordt sinds 2013 uitgegeven door GAW ontwerp en 
communicatie. GAW ontwerpt een breed scala van communicatiemiddelen 
waarbij uitgegaan wordt van de inhoud. GAW vindt dat ontwerpen niet alleen 
fraai en functioneel moeten zijn, maar ook moeten passen bij de doelgroep en 
het communicatiedoel. De vraag van de opdrachtgever staat bij GAW centraal 
en van daaruit ontwikkelen zij een concept dat de kern van de boodschap het 
best tot uitdrukking brengt.  
De inhoud van het VVA Magazine bestaat uit te organiseren activiteiten en 
verslagen van de activiteiten die geweest zijn, interviews, nieuwsberichten, 
kennismaking VVA-lid en in bedrijf.  
Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de input van leden, zodat het 
magazine voor en door VVA-leden wordt gemaakt met hulp van een aantal 
vrijwilligers.  
 
Het magazine wordt verspreid onder de leden, donateurs maar ook aan 
relaties in het werkveld. De VVA verspreidt tevens het magazine binnen de 
Hogeschool VHL te Velp en Helicon MBO Velp. 
 
De reguliere oplage in 2015 is teruggebracht naar 2200 stuks.  
Bij de uitreiking van de diploma’s werd het Magazine verspreid onder de 
gediplomeerden. Voor de VVA Carrièredag is de special aan alle bij de VVA 
bekende afgestudeerden van Van Hall Larenstein Velp en Wageningen en 
Helicon MBO Velp gezonden, een oplage van 15.000 exemplaren. 
 

In 2015 zijn er vijf magazines verschenen. Op www.vva-larenstein.nl is het 
archief van VVA Magazine te vinden. 

De hoofdredactie wordt gevormd door Ria Dubbeldam (GAW ontwerp en 
communicatie) en Doede Wessels (VVA). 
De redactieleden in 2015 waren: Edwin Vriezen, Tamara van Tricht, Marleen 
Jacobs (t/m mei 2015), Leonie Heutinck en Carla Schütte. 

 

Alumnigids Ready to Go! 2015 
 
Eindelijk afgestudeerd…, maar dan begint het pas echt. VVA Larenstein wil 
gediplomeerden daarbij helpen door de handige gids Ready to Go! 2015 uit te 
geven. Hierin staan de contactgegevens van de afgestudeerden van 2015 
bedoeld voor een blijvend contact. Daarnaast staan er verhalen en tips in voor 
je carrière. VVA Larenstein is immers ‘de beste club voor je carrière’. De gids 
Ready to Go! 2015  is in een oplage van 1.000 stuks uitgegeven in 
samenwerking met GAW.  

http://www.vva-larenstein.nl/
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Website www.vva-larenstein.nl & Social Media 
 

De website van de VVA Larenstein is een bron van  informatievoorziening. De 
website heeft in 2015 een grote wijziging ondergaan. Alleen je persoonlijke 
informatie is niet overgegaan. Via onze nieuwe site kan je nog steeds je 
profiel actueel houden en wij bieden je nog steeds de mogelijkheid om op de 
site contactgegevens van studiegenoten op te vragen. Voor het VVA bureau 
is het onderhoud veel gebruikersvriendelijker geworden.  
 
Naast de website kan men zich ook inschrijven voor ontvangst van de digitale 
nieuwsbrief. In 2015 is de digitale nieuwsbrief niet structureel verspreid 
vanwege personele wisselingen. 
 
De VVA is in 2015 actiever geworden op social media. De LinkedIn groep had 
in 2014  2.160 leden en is gestegen naar 2.228 leden eind 2015. 
Er is gestart met een besloten Facebook groep waar leden kennis en 
informatie kunnen uitwisselen. Ook op Twitter is VVA Larenstein te volgen.  
 
Er zijn afspraken gemaakt met ECO-Job, Helicon en Van Hall Larenstein om 
elkaars social media te volgen en te promoten.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vva-larenstein.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9hNP8wpAdHzG3M&tbnid=fHEHv-SAOeOnrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dreamcareerpodcast.com/community/&ei=vev5Ur7pIuS00wWQsICwCw&bvm=bv.61190604,d.d2k&psig=AFQjCNFBRvvffKlXVA7iaA_JVPjkeG0mNA&ust=1392196912273525
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.facebook.com/facebook&ei=UVMAVa7RKITDOM6lgdAO&bvm=bv.87920726,d.ZWU&psig=AFQjCNFRXoFqC-6b2dbPnAfbIVjUVp0Zpw&ust=1426171084477026
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Hoofdstuk 4 Ledenstand 
 

LEDENSTAND 2014 

Richting Aantal   Richting MBCS Aantal   

Bos en Natuurbeheer 667   MBCS Bos en Natuur 93   

Dier- en Veehouderij 216   MBCS Bosbouw 53   

Int. Agr. Handel 18   MBCS Cultuurtechniek 87   

Lab. Techniek 12   MBCS LWM 55   

Land Water en Milieu 797   MBCS Natuur en Milieu 11   

Tropische Landbouw 31   Onbekend 15   

Tuin en Landschapsinrichting 688   Eco en Wildlife 38   

Voedingsmiddelentechniek 65   Outdoor & Adventure 16   

Tuin en Akkerbouw 2   Dierenartsass.Paraveterinair 26   

Onbekend (w.o. donateurs en relaties) 224   Watermanagement 9   

Bedrijfs en Agribusiness 44   Green Studies 3   

Ned. Landbouw 2   Urban Design 13   

Plattelandsvernieuwing 55   Wellness & Lifestyle 5   

BNB deeltijd 38   Natuur & Recreatie 12   

LWM deeltijd 30   Tuin Park en Landschap 8   

T&L deeltijd 78         

Int. Development Management 71         

TOTAAL 3038   TOTAAL 444   

            

            

            

Geslacht / bedrijf Aantal   Soort Aantal   

Bedrijven  15   Gewoon lidmaatschap 1732   

Vrouw 859   Studentlidmaatschap* 1409 gratis 

Man 2608   Partnerlidmaatschap 19   

TOTAAL 3482   MBCS lidmaatschap 73   

      Campagnelidmaatschap 20   

      Erelid 11 gratis 

      Relatie van de VVA 29 gratis 

Leeftijd     Veteraanlid 181   

< 35 jaar 899   Donateur 8   

> 35 jaar 1824         

onbekend 759         

TOTAAL 3482   TOTAAL 3482   

            

Diversen Aantal         

Bekend e-mailadres 2904         

Leden in het buitenland 29         

Lidmaatschap opgezegd per 2015 173         

Nieuwe leden 34     

      
* Magazine wordt niet opgestuurd maar intern verspreid.  
Studenten mogen 1 x per jaar gratis met een excursie mee. 
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Ledenwerving 
 
Nieuwe aanwas zorgt voor blijvende dynamiek en vernieuwing van de VVA. 
Structurele ledenwerving vindt plaats via de online kanalen van de VVA. Bij 
de diplomeringen op de scholen besteedt de VVA aandacht aan de jongeren 
in relatie tot ledenwerving. De jaarlijkse special van het VVA Magazine die 
voorafgaand aan de VVA Carrièredag aan alle alumni van Helicon MBO Velp 
en  Hogeschool Van Hall Larenstein wordt verzonden en daarom een grote 
oplage heeft, besteedt jaarlijks bijzondere aandacht aan ledenwerving.  
 
De ledenwerving wordt gestimuleerd door ledenwerfacties zoals de  
diplomerings-campagne. Deze actie was erop gericht om gediplomeerden 
direct na afstuderen lid te maken. Alle gediplomeerden zijn door een VVA-lid 
gefeliciteerd met het behalen van hun diploma en toegesproken bij de 
diploma-uitreikingen. Zij hebben een ‘startpakket voor hun Carrière’ 
ontvangen. Naast de startersgids Ready to Go! 2015 is een recent VVA 
Magazine aangeboden en een lidmaatschap voor een periode van 3 jaar voor 
slechts € 55,50 inclusief een aanbieding op het eerste jaar van verschillende 
vakbladen.  
 
Tevens is het naast ledenwervingscampagnes belangrijk om zichtbaar onder 
de aandacht te komen bij scholieren die de scholen bezoeken op open dagen 
en studenten die al studeren op de scholen. Dit leidt er ook toe dat studenten 
en afgestudeerden eerder lid worden van de VVA en een goede aansluiting 
treffen.  
 
VVA is ieder jaar één van de sponsoren van de kennismakingsweek voor 
nieuwe studenten van Van Hall Larenstein. Wij doen dit door een bijdrage te 
geven voor de polo’s.  
 
Door het bestaan van de VVA kenbaar te maken laat je zien waar je voor 
staat als vereniging. In 2015 is er op 16 november een Meet and Greet 
georganiseerd en op 12 maart een Helicon café. In 2015 heeft de VVA geen 
open dagen bijgewoond. 
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Hoofdstuk 5 Samenwerking 
  

VVA Larenstein heeft diverse partners waarmee zij samenwerkt. Naast SAV 
en VVA MBCS zijn de belangrijkste partners Helicon MBO Velp en  
Hogeschool Van Hall Larenstein. 
 

Stichting SAV  
 
SAV richt zich op de ondersteuning van de carrière van 
afgestudeerden van Van Hall Larenstein en Helicon MBO 
Velp. De SAV draagt zorg voor de organisatie van de VVA 
Carrièredag, de vacaturewerving en financiert projecten en 
workshops die zijn gericht op carrière. In 2015 heeft SAV zich hier ook voor 
ingezet.  
 
Bestuur 
Voorzitter : Rutger de Graaf  
Penningmeester : Gijs Eikelenboom 
Secretaris  :  Martin Lenferink  

 
VVA-MBCS 
 

In 2012 is het besluit genomen VVA-MBCS te laten vervallen en definitief te 
laten gaan fuseren met VVA Larenstein. De statuten zijn in 2015 aangepast 
tijdens de voorjaars ALV te Esbeek. De VVA MBCS is voornemens om zich in 
2016 op te heffen. De vrijkomende gelden worden besteed aan projecten die 
MBCS-leden en MBO-Velp studenten ten goede komen. 
Definitieve onderwerpen worden in 2016 bepaald. Alleen als de  
ALV dat wil, dan zal het overblijvende geld vereffend worden.  

 
Binnen de VVA-MBCS zijn de volgende personen actief: 
Ruben de Haan  voorzitter 
Gerben de Graaf  organisator activiteiten en vervangend  

voorzitter 
 
In 2015 heeft de VVA-MBCS het volgende ondernomen: 
- Diploma-uitreikingen van Netwerkschool Helicon mbo Velp. 
- Aanwezig tijdens Helicon cafés en Groencollectieven. 
- Op 22 mei is er een excursie georganiseerd in de Millingerwaard. 
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Helicon MBO Velp 
 
De netwerkschool Helicon heeft inmiddels een 
andere vorm gekregen binnen het onderwijs en 
wordt toepast als regioleren. Daarnaast gaat 
Helicon zich meer richten op de arbeidsmarkt en de vroegere traditionele 
opleidingen. Om dit deels te bereiken zijn er groencollectieven bedacht voor 
het werkveld en de student. Deze zijn belangrijk voor de student, het werkveld 
en de VVA. De Helicon cafés bestaan nog wel, maar in afgeslankte vorm en 
gaan waarschijnlijk in 2016 stoppen.  
Tijdens de diploma uitreikingen, die nu verspreid over het jaar zijn is er vanuit 
de VVA een spreker om de gediplomeerde te feliciteren en ze te wijzen op het 
VVA lidmaatschap. Ook zijn er diplomeringstasjes die worden uitgedeeld in de 
verschillende lokalen voor de afgestudeerden.  
 
Deze opleidingen die dit jaar op de school verzorgd worden zijn: 

 Bos- en Natuurbeheer (BOL/BBL) 

 Eco & Wildlife (BOL) 

 Onderzoeker natuur en milieu (BOL) 

 Schaapherder (BBL) 

 Water- en groenbeheer (BOL/BBL) 

 Dier en ondernemen (BOL) 

 Milieu onderzoeker (BOL) 

 Outdoor en recreatie (BOL) 

 Voeding en welzijn (BOL) 

 Water management (BOL/BBL) 
 
BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg waarbij de student het 
overgrote deel van de opleiding op school te vinden is. 
BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Dit is een combinatie van 
werken en leren, waarbij de student in dienst is van een erkend leerbedrijf. De 
overheid heeft het beleid ten aanzien van volwassen onderwijs veranderd, 
daarom is het niet meer mogelijk de deeltijd BOL opleidingen aan te bieden. 
De opleidingen kunnen alleen nog maar BOL (voltijd) of BBL gevolgd worden. 
 
Voor meer informatie over Helicon Velp:  
http://www.helicon.nl/mbo/Helicon_MBO_Velp 
 
 
 
 

http://www.helicon.nl/mbo/Helicon_MBO_Velp
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Hogeschool Van Hall Larenstein  
 
 
Vanaf 1 augustus 2013 is Peter van Dongen voorzitter van het CvB en Diane 
Keizer-Mastenbroek lid van het CvB. 
 
De samenwerking tussen Van Hall Larenstein en de VVA is in 2015 goed 
verlopen. Indien gewenst vond overleg plaats op verschillende niveau’s.   
De beide voorzitters hebben tweemaandelijks een bilateraal overleg. Er zijn 
diverse ideeën uitgewisseld en bij een aantal zaken is afgesproken dat deze 
in de komende jaren ten uitvoer worden gebracht. Een voorbeeld hiervan is 
de organisatie van de Meet en Greet voor studenten die een major moeten 
gaan kiezen.  
 
Het VVA-Bureau legt contact met het roosterbureau, de facilitaire afdeling, de 
mediatheek en de afdeling communicatie bij de organisatie van diverse 
evenementen. Bij het VVA bureau zijn studenten en personeel van VHL om 
allerlei redenen informatie komen halen. Men wist de weg steeds beter te 
vinden.  
 
De VVA krijgt de gelegenheid om tijdens de terugkomdag van stages of 
afstuderen de meerwaarde van de VVA Larenstein toe te lichten. Ook hebben 
mensen uit het werkveld verteld over hun loopbaan bij de Meet en Greet voor 
LWM studenten. De Meet en Greet werd georganiseerd in samenwerking met 
Dick Timmerman in verband met de te maken specialisatiekeuze van de 
studenten.  
 
Studenten van Van Hall Larenstein hebben een Kerstgala georganiseerd. De 
VVA heeft op deze gala-avond het welkomstdrankje aangeboden. 
 
De VVA wil graag iedereen voor hun bijdrage aan deze activiteiten bedanken! 
 
Meer informatie over Hogeschool Van Hall Larenstein: www.hogeschoolvhl.nl.   
 
 
 
  

http://www.hogeschoolvhl.nl/
http://www.hogeschoolvhl.nl/
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Aristaeus  
 
Aristaeus is de vereniging van afgestudeerden, oftewel 
alumnivereniging, van Hogeschool van Hall Larenstein te 
Leeuwarden. De vereniging is ontstaan in 1999 na een fusie van 
de alumniverenigingen vanuit Leeuwarden, Groningen en 
Bolsward. De geschiedenis van deze verenigingen gaat soms al 
100 jaar mee. Aristaeus is een groot netwerk van afgestudeerden 
in de richtingen Diermanagement, Landbouw, Life Sciences en 
Milieukunde. Deze richtingen hebben ieder een eigen afdeling die 
jaarlijks enkele activiteiten organiseert, zoals bedrijfsbezoeken en 
netwerkbijeenkomsten.  
 
Een belangrijke activiteit van Aristaeus is de jaarlijks georganiseerde alumni 
van het jaar verkiezing. Tijdens deze verkiezing wordt er van elke richting 
binnen Aristaeus een Alumnus van het Jaar gekozen. Deze alumnus hangt 
een jaar lang in de Wall of Fame met een portret bij de entree van het Van 
Hall Larenstein. Daarnaast worden de vier alumni gedurende het jaar ingezet 
als ambassadeur bij allerlei activiteiten van Aristaeus en ter promotie van de 
studierichting die zij hebben gevolgd. Tijdens deze activiteiten krijgen de 
alumni voldoende kans om hun ervaringen te delen met andere alumni en 
studenten en om het bedrijf waar ze werkzaam zijn te profileren. Kijk op de 
website van Aristaeus voor de alumni van het jaar van 2015 en eerdere jaren.   
 
Om te proberen om een sterk alumnibeleid op te zetten is VHL al enkele jaren 
in gesprek met VVA en Aristaeus om dit gezamenlijk op te pakken. Door 
diverse oorzaken is dit tot op heden niet gelukt, maar 2016 lijkt het jaar van de 
doorbraak te worden. In het verleden hebben VVA Larenstein en Aristaeus al 
wel eens gezamenlijk activiteiten georganiseerd, maar een structurele 
samenwerking zal meer continuïteit brengen. Op deze manier kan er een nog 
groter netwerk worden aangeboden aan de leden van beide verenigingen en 
de studenten van het Van Hall Larenstein. 
Aristaeus hoopt in 2016 de samenwerking met VVA verder te kunnen 
uitbouwen, zodat zij de VVA Larenstein nog meer kan bieden om je eigen 
netwerk verder uit te breiden! 
 
Meer informatie over Aristaeus is te vinden op hun website: www.aristaeus.nl.   
 

  

http://www.aristaeus.nl/
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Stichting Steun 
 
Stichting Steun is een fonds dat in het verleden is opgebouwd uit 
reserveringen vanuit bijdragen vanuit het schoolfonds. De Stichting keert geld 
uit ten behoeve van het onderwijs in de  ‘bosbouw en cultuurtechniek’ in de 
brede zin, zowel op het mbo- als hbo-niveau. In de praktijk betekent dat 
uitkeringen aan zowel van Hall Larenstein als aan Helicon MBO Velp. 
Vanuit deze onderwijsinstellingen kunnen projecten worden aangedragen om 
voor (mede)financiering in aanmerking te komen. 
 
Het bestuur van de Stichting Steun beoordeelt deze aanvragen en wijst toe. 
Het stichtingsbestuur is een driemanschap en bestaat per december 2014 uit 
een onafhankelijke voorzitter (Jan Brinkman), een vertegenwoordiger namens 
van Hall Larenstein (Peter van Dongen) en een vertegenwoordiger namens 
Helicon MBO Velp (Willy Koppens). De Stichting wordt periodiek begeleid 
door de heer Mark Handelé (accountant).  
De financiële middelen worden ten principale zodanig aangewend dat ze een 
zo hoog mogelijk rendement hebben voor zowel het hoger als het middelbaar 
beroepsonderwijs op de beide instituten. In de afgelopen periode wordt een 
verdere intensivering van de samenwerking tussen de beide 
onderwijsinstituten geconstateerd. De Stichting wil graag haar steentje 
bijdragen aan het verder uitbouwen van deze samenwerking en daarmee de 
kwaliteit van het onderwijs in deze vakgebieden verhogen. 
 

Studiefonds ing. D.J. Berkhoff-fonds 

  
Stichting ing. D.J. Berkhoff-fonds kan leningen verstrekken aan studenten van 
VHL en scholieren van Helicon MBO Velp die (tijdelijk) in financieel moeilijke 
omstandigheden verkeren. Het fonds heeft een eigen kapitaal en hiervan 
kunnen leningen verstrekt worden. Er zijn echter wel voorwaarden aan 
verbonden om in aanmerking te komen voor een lening. Het fonds fungeert 
als 'vangnet' wanneer er geen andere ondersteuningsmogelijkheden zijn.  
De ondersteuning wordt als lening verstrekt die renteloos is voor het deel dat 
voor de diplomering is terugbetaald. Na diplomering dient voor het resterende 
deel gewoon rente te worden betaald. 
 
Het ing. D.J. Berkhoff-fonds heeft in 2015 maar enkele verzoeken voor 
financiële ondersteuning ontvangen en toegekend. Naar aangenomen mag 
worden vanwege de IB-groep/DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) die ook 
gemakkelijk leningen aan studenten verstrekt. Eenmaal per jaar vindt overleg 
plaats met de decanen van de opleidingen om gegevens uit te wisselen en 
het fonds onder de aandacht te houden.  
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Het bestuur vergadert drie keer per jaar en bestaat uit: 
Voorzitter                                            :     Koert Alberts 
Secretaris                                             :     Francine van den Bergh 
Penningmeester tot juni 2015            :     Renske Schulting 
Penningmeester vanaf juni 2015  :     Frank van Deelen 
Contactpersoon voor de opleidingen   :     Geerd Wyrdeman    
 
Ieder jaar maken scholieren die hun diploma ontvangen aan Helicon MBO 
Velp kans op de ing. D.J. Berkhoff-fondsprijs. Deze is bedoeld als 
aanmoedigingsprijs om zich bijzonder te onderscheiden door activiteiten te 
ontplooien die aan de school gelieerd zijn maar niet direct met de studie te 
maken hebben. Zo worden scholieren genomineerd die een positieve bijdrage 
met creatieve ideeën of stimulerende activiteiten leveren aan de school en 
daarmee bijvoorbeeld PR of kwaliteitsverbetering opleveren.  
De prijs van € 250,- kan over meerdere kandidaten worden verdeeld. 
In 2015 is de prijs uitgereikt aan Helmer Weterings. 
 
Voor meer informatie zie de website www.berkhofffonds.nl 
 
 

VHL Trainingen & Cursussen 
 
VHL Trainingen & Cursussen (T&C) en de VVA Larenstein zijn beiden 
gevestigd Hogeschool van Hall Larenstein in Velp. Dit leidt ertoe dat een 
goede communicatie en een prettige samenwerking plaatsvindt. 
 
Door goede samenwerking tussen T&C en VVA in 2015 zijn de volgende 
zaken uitgevoerd: 

 Promotie van trainingen/cursussen/workshops 

op de VVA-website en in de digitale nieuwsbrief van de VVA. 

 Aandacht voor VVA-leden-kortingen op trainingen en cursussen. 

 In het VVA Magazine in een rubriek cursussen uitgelicht en in de 

agenda trainingen en cursussen vermeld. 

 Adverteren van trainingen en cursussen door  T&C in het VVA 

Magazine. 

Korting VVA-leden bij VHL Trainingen & Cursussen: 
Op korte cursussen krijgen VVA-leden 20% korting.  
Op Post HBO cursussen krijgen VVA-leden 10% korting.  
 
Voor meer informatie zie: www.hogeschoolvhl.nl/Trainingen_en_Cursussen  

http://www.berkhofffonds.nl/
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Hoofdstuk 6 Studentenverenigingen 
 
In dit hoofdstuk worden de studentenverenigingen met betrekking tot 
samenwerking en sponsoring toegelicht. Studentenverenigingen zijn inzetbaar 
bij het organiseren van VVA-activiteiten. De VVA kan via deze weg dan de 
verenigingen sponsoren. Ook in 2014 heeft de VVA van hulp gebruik gemaakt 
van de studentenverenigingen en vice versa.  
 

Studentenvereniging Arboricultura 
 
De oudste HBO-studentenvereniging van Nederland is 
Arboricultura. De studentenvereniging heeft veel te bieden voor 
studenten van Hogeschool VHL én scholieren van Helicon MBO 
Velp.  De VVA wil graag de komende jaren een goede relatie 
opbouwen om meer in contact te komen met studenten en 
scholieren. Dit mede om de betrokkenheid van pasafgestudeerden 
bij de VVA te stimuleren. De VVA en de Studiecommissie zijn aan het 
inventariseren wat zij voor elkaar kunnen betekenen.  
Voor meer informatie over Arboricultura zie de website www.arboricultura.nl. 

 
Studievereniging LaarX 

 
Sinds 2010 is er een studievereniging op VHL: LaarX, 
gericht op met name de opleiding Bos en Natuurbeheer. 
Het bestuur van LaarX organiseert  regelmatig excursies 
door heel Nederland en bijna elke dinsdagavond op 
Hogeschool VHL te Velp gratis lezingen over natuur, duurzaamheid en 
actuele onderwerpen. LaarX is actief in de introductieweek,  tijdens de open-
dagen, op het landgoed Larenstein(faunazorg en creëren van 
bijvoorbeeld broeihopen voor ringslangen, broedwanden voor ijsvogels en 
bescherming van kwetsbare soorten) en  pleit voor een duurzamer beleid op 
Hogeschool VHL Velp.  
Informatie over Landgoed Larenstein is te vinden op hun blog 
http://www.svlaarx.nl/category/blog/ waar leuke waarnemingen, actuele 
ontwikkelingen en activiteiten worden besproken. 
Aanmelden als vriend op Facebook van LaarX kan. Gratis lid worden van 
LaarX kan door een mail naar info.laarx@gmail.com  met naam, e-mailadres, 
telefoonnummer, opleiding, jaar en interessegebied te sturen. 
Voor meer informatie zie de website http://www.svlaarx.nl/  
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Studentenvereniging Nji-Sri 
 
De landbouwersvereniging Nji-Sri is de studentenvereniging in 
Wageningen. D.L.V. Nji-Sri telt zo’n 100 actieve leden die 
studeren aan Van Hall Larenstein, WUR of STOAS. In de 
sociëteit in hartje Wageningen wordt vergaderd, gediscussieerd, 
zitten zij aan de bar of vieren zij groots feest. Leden van Nji-Sri 
geven hun mening en hebben een hechte band: ze kennen 
elkaar, studeren samen en leren van elkaar. De VVA Larenstein 
adverteert het jaarrond in het blad Orang Peladang van Nji-Sri.   
Voor meer informatie over Nji-Sri zie de website www.nji-sri.nl.  
 

Studentenvereniging Quercus 
 
In 2015 heeft meerdere keren overleg plaatsgevonden met 
studentenvereniging Quercus. Gesproken is over wat de VVA en 
Quercus voor elkaar kunnen betekenen. De VVA heeft een paar 
activiteiten van Quercus vermeld op de VVA-website en in de 
digitale nieuwsbrief. Quercus-leden hebben voor de vereniging 
intensief ondersteuning geboden bij de werkzaamheden van de 
VVA Carrièredag 2015, waarvoor veel dank.  
Voor meer informatie over Quercus zie de website www.quercus.nl. 
 

Reünistenvereniging Quercus 
 
Op 30 april 2006 is Reünistenvereniging Quercus een feit na zo’n 
50 jaar voorbereiding. Mede door de goede (lange) voorbereiding 
direct een succes met 100 leden.  
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Hoofdstuk 7 Financiën 
 

Financieel jaarverslag  
 
Is voor leden op te vragen bij het 
VVA Bureau.  
  

 
 

Nawoord 
 
Als vereniging mogen we terugkijken op een positief jaar waarin heel veel werk 
verzet is door het bureau en alle vrijwilligers. Operationeel maakt de vereniging 
de nodige stappen in positieve zin. Belangrijk voor de vereniging is deze 
positieve flow vast te houden en dit over te brengen naar onze leden en de 
studenten. Een punt van zorg blijft de financiën. Enerzijds vraagt de 
hoeveelheid werk een bepaalde bezetting, anderzijds  dient de aanwas van 
nieuwe leden en de inkomsten uit activiteiten te worden vergroot. Niettemin is 
het belangrijk de contacten met de opleidingen  Van Hall Larenstein en Helicon 
goed te blijven onderhouden en te bouwen aan de toekomst van de vereniging. 
Nogmaals wil ik de bureaumedewerkers en alle vrijwilligers hartelijk bedanken 
voor hun inzet in het afgelopen jaar. 
 
Wim Glaap 
Voorzitter VVA-Larenstein.   
 


