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Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) in werking getreden. U ontvangt onze nieuwsbrief omdat u
geabonneerd bent op de digitale nieuwsbrief van Kip.Kiplekker,
waarvoor wij gegevens van u bewaren. Wij vinden het belangrijk om
op deze manier in contact met u te blijven en u te voorzien
van actuele informatie. Wilt u dit niet? Dan kunt u dat ons op ieder
moment laten weten. Dit doet u door op de afmeldlink onderaan de
nieuwsbrief te klikken.

Young Poultry People op Animal Event
Op 3, 4 en 5 mei 2018 vond het jaarlijkse Animal Event plaats. Dit
festival in Safaripark de Beekse Bergen trok zo’n 34.200
dierenliefhebbers. Op het boerderijplein van het event was ook dit jaar de
pluimveesector vertegenwoordigd door Young Poultry People. Onze
stand was voorzien van promotiematerialen én een broedbak met
broedeieren en kuikens. Ook dit jaar was de pluimveestand weer populair,
vooral door de jonge kuikentjes. Daarnaast waren materialen van het
project ‘Doe het zelf kip’ aanwezig. De ‘Doe het zelf kip’ is een pakket
dat alles bevat wat je nodig hebt om thuis je eigen kippenvlees te
produceren, van ei tot kipfilet in een periode van 9 weken. Dit had soms

wel wat uitleg nodig. De festivalbezoekers vonden het moeilijk de link te
leggen tussen de kleine gele donzige kuikentjes en het eten van
kippenvlees. Kortom, een mooi weekend waarbij we met zo’n acht
Young Poultry People-leden bij hebben gedragen aan een stukje
sectorpromotie!

Geslaagde ‘opendeurdag’ bij familie Driessens
De familie Driessens heeft in het Belgische Molenbeersel een gemengd
bedrijf met een vleeskuiken- en aspergetak. Traditiegetrouw wordt in

deze regio het aspergeseizoen gevierd met de Kinrooise Aspergefeesten,
dit jaar op het erf van de familie Driessens. Tijdens het feestweekend van
4 tot 6 mei 2018 hebben zij het bedrijf opengesteld voor bezoekers.
De bezoekers konden een kijkje nemen bij het oogsten, sorteren en
verpakken van asperges. Daarnaast konden zij een blik werpen in de
vleeskuikenstal. Daar waren ook de Young Poultry People aanwezig om
extra uitleg te kunnen geven over de vleeskuikens en de sector. Mede
door het fijne lentezonnetje was het een heel gezellig en geslaagd
weekend!

Het weekend was extra feestelijk omdat dochter Jolien Driessens (tevens
Young Poultry People-lid) is uitgeroepen tot Aspergekoningin van het
jaar 2018

Team Agro NL
Wat is Team Agro NL? Dit is een overkoepelend initiatief voor
communicatie en pr voor de gehele agrarische sector. Het is dus geen
belangenbehartiger en vervangt ook niet de sectororganisaties zoals
Kip.Kiplekker of Blij met een Ei, maar Team Agro NL wil een
krachtenbundeling zijn voor heel agrarisch Nederland. Deze kracht zit
met name in het samenbrengen van organisaties en sectoren, zodat
communicatie-uitingen sterker, eenduidiger en daarmee effectiever
worden. Immers, alle Nederlandse boeren en tuinders hebben belang bij
een goed en eerlijk verhaal richting de maatschappij!

Kip.Kiplekker naar 50PlusBeurs
Ook dit jaar zal Kip.Kiplekker weer aanwezig zijn op de 50PlusBeurs. Dit
grote evenement is in het bijzonder gericht op de actieve ‘plussers’. Een
goede doelgroep voor onze sectorpromotie. Kip.Kiplekker staat op de
beurs bij het thema Gezondheid. Hier kunnen we vol enthousiasme
uitdragen dat kip een gezond, veilig geproduceerd en dus verantwoord
stukje vlees is! De 50PlusBeurs is van 18 t/m 22 september in de
Jaarbeurs te Utrecht. Lijkt het u leuk om een dag de stand te bemannen en
met de bezoekers te praten over de pluimveehouderij? Laat het ons
weten! Dat kan per e-mail via info@kipkiplekker.nl.

Aanpassing lidmaatschapstarieven
vermeerderingsbedrijven
Aanpassing lidmaatschapstarieven vermeerderingsbedrijven
Het bestuur van de stichting Kip.Kiplekker is van mening dat de
lidmaatschapstarieven voor de vermeerderingsbedrijven niet reëel
verdeeld zijn. Het bestuur stelt daarom met ingang van 1 januari 2019 een
aanpassing van de staffel voor:

tot 10.000 moederdieren
10.000 tot 25.000 moederdieren
25.000 tot 40.000 moederdieren
40.000 > moederdieren

€ 100,€ 200,€ 300,€ 400,-

De genoemde tarieven zijn voor één jaar lidmaatschap en per
bedrijfslocatie.
Mocht u bezwaar hebben tegen dit besluit, dan vragen wij u om een
reactie. Dat kan per e-mail via info@kipkiplekker.nl.
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