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van de voorzitter

Het KLV-bestuur is druk bezig met nadenken over de toekomst. Daarom hebben
we een strategieproces in gang gezet: KLV 2020, waarvoor we in het najaar enkele
inspirerende lezingen hebben gehad. Marike Kuperus hield een interactieve lezing
over ‘Nieuwe generaties, nieuwe netwerken – de vereniging naar 2020’. Daar
kwamen een aantal opmerkelijke perspectieven uit, zoals de steeds belangrijker
wordende

beeldcultuur,

andere

samenwerkingsvormen,

nieuwe

etiquette,

pragmatisch idealisme. Ook Jake Blok benadrukte in zijn lezing ‘We gaan anders

KLV Update is het blad van KLV Wageningen
Alumni Network, de Wageningse alumnivereniging die er sinds 1886 in slaagt om
contacten tussen de leden onderling en met
de universiteit te bevorderen. Wij willen
daarin fungeren als een vitaal ontmoetingspunt, zowel in levenden lijve als online.
Het KLV-lidmaatschap biedt onder meer:
• een manier om bij te blijven op het
‘Wageningse Domein’,
• een professioneel netwerk,
• verbondenheid met Wageningen.

communiceren’ het belang van beelden (onder andere met veel filmpjes) naast de
veelheid aan kanalen om mensen te betrekken of om zelf betrokken te raken bij
initiatieven. Wat ik mooi vond was zijn uitspraak: “Als je aandacht wilt..., moet
je betrokkenheid faciliteren.”
Deze boodschappen nemen we mee in onze discussie. KLV is bij uitstek een
netwerkorganisatie voor en door de leden. Maar waar moet het naartoe? Welke
activiteiten zijn belangrijk, hoe communiceren we over onze meerwaarde en naar
wie, hoe binden we jonge én oudere leden? De interactie met Wageningen University
is natuurlijk van groot belang, ook gezien de actievere rol die zij wil spelen
richting alumni. Ook is er druk overleg met het Wageningen Universiteitsfonds.
Verder willen we consultatierondes gaan houden met besturen van studiekringen
en deelnetwerken, jonge leden, leden tussen de 35 en 50 jaar, 50-plussers. Het is
een interessant proces, en ik nodig u dan ook van harte uit om mee te doen. Een
mooie kans daartoe is de komende algemene ledenvergadering op 3 juni. Hopelijk
tot ziens!
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Opzeggen van uw lidmaatschap kan schriftelijk (t.a.v. KLV Ledenadministratie,
Pastoor Buyslaan 25, 2242 RJ Wassenaar)
tot 1 december van het lopende jaar. Na 1
december wordt uw lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd.
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