
AOAC LOWLANDS SYMPOSIUM 2022 
DUURZAME EIWITVERVANGERS ONDER DE LOEP 

 

Geachte mevrouw, Geachte heer, 

Op donderdag 13 oktober 2022 organiseert AOAC Lowlands zijn 12de symposium met als titel 

‘Duurzame eiwitvervangers onder de loep’. Eiwitten maken een cruciaal deel uit van onze voeding 

maar het huidige model van eiwitproductie en -consumptie staat echter onder druk. Uit alle hoeken 

klinkt dat meer diversiteit en duurzaamheid noodzakelijk zijn. Tijdens dit symposium komen 

verschillende onderwerpen rond duurzame eiwitvervangers aan bod. Welke eiwitbronnen zijn er op 

heden beschikbaar en welke alternatieve eiwitbronnen staan klaar om onze supermarkten te 

veroveren? Is de consument hier klaar voor en zijn deze eiwitten ook veilig? Hoe gaan onze lokale 

bedrijven om met deze veranderingen en waar lopen ze tegenaan? Kunnen de veehouderij en 

veevoederketens anticiperen op de maatschappelijke uitdagingen en zorgen voor meer 

duurzaamheid? Welke uitdagingen zijn er op vlak van voedselzekerheid en wat is de impact op onze 

economie en het milieu? 

Naast gerenommeerde sprekers uit België en Nederland die de verschillende invalshoeken rond het 

gebruik van eiwitvervangers toelichten, zullen ook enkele sprekers uit het bedrijfsleven hun 

ervaringen met ons delen. Het symposium is voor iedereen die betrokken is bij het onderzoek naar 

en de ontwikkeling, de productie, het gebruik en de controle van eiwitvervangers in de 

agrovoedingssector. Met dit symposium willen we een breed publiek bereiken in de Benelux gaande 

van producenten tot kwaliteitsmanagers, onderzoekers, consultants en consumenten. U kan het 

programma terugvinden op onze website (https://www.aoaclowlands.nl/symposia.html). 

Voor dit evenement zijn wij op zoek naar sponsors. Het is voor u en uw bedrijf een uitgelezen kans 

om uw producten voor te stellen of te netwerken. Het symposium zal plaatsvinden in Breda. 

Onderstaande tabel geeft u alvast een overzicht van de verschillende mogelijkheden. U kan uw 

keuze aanduiden op het ‘sponsor registratieformulier’, waarna u dit formulier doorstuurt naar onze 

contactpersonen onderaan deze brief. Indien u meer details wenst omtrent dit evenement, kan u 

steeds onze website bezoeken of onderstaande bestuursleden contacteren.  

Wij zouden het ten zeerste appreciëren indien u dit symposium zou willen steunen en we kijken uit 

naar een mogelijke samenwerking! 

Met vriendelijke groeten,  

Het organiserend AOAC Lowlands team 

https://www.aoaclowlands.nl/symposia.html
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Overzicht sponsormogelijkheden* 

Optie 1 

Eén gratis deelname 

Branded give-away 

Logo op website  

Logo op finaal programma 

Logo op slides tussen sessies 

500 Euro 

(excl. BTW) 
Optie 3 

Speed presentatie van 10 min  

Eén gratis deelname 

Branded give-away 

Logo op website  

Logo op finaal programma 

Logo op slides tussen sessies 

1000 Euro 

(excl. BTW) 

Optie 2 

Booth 2x3 m  

Eén gratis deelname 

Branded give-away 

Logo op website  

Logo op finaal programma 

Logo op slides tussen sessies 

1000 Euro 

(excl. BTW) 
Optie 4 

Booth 2x3 m  

Speed presentatie van 10 min  

Eén gratis deelname 

Branded give-away 

Logo op website  

Logo op finaal programma 

Logo op slides tussen sessies 

1500 Euro 

(excl. BTW) 

   

 * Gezien de beperkte oppervlakte en tijd kunnen we maar een beperkt aantal sponsors toelaten 

voor een booth of speed presentatie. Sponsors worden gekozen op basis van datum waarop het 

registratieformulier werd ontvangen. 

 

Contactgegevens voor België   Contactgegevens voor Nederland    

Wim Reybroeck      Peter B. Hoos  

(+32) 9 272 30 11      (+31) 31 770 00 40  

wim.reybroeck@ilvo.vlaanderen.be  peter.hoos@unilever.com 

 

mailto:wim.reybroeck@ilvo.vlaanderen.be
mailto:peter.hoos@unilever.com
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SPONSOR REGISTRATIEFORMULIER 

 

Naam firma  

c/o  

Adres  

Postcode en stad  

Land  

Telefoon  

Emailadres  

BTW nummer  

 

Duid uw keuze aan 

Optie 1 

Eén gratis deelname 
Branded give-away 
Logo op website  
Logo op finaal programma 
Logo op slides tussen sessies 

500 Euro 
(excl. BTW) 

 

Optie 2 

Booth 2x3 m  
Eén gratis deelname 
Branded give-away 
Logo op website  
Logo op finaal programma 
Logo op slides tussen sessies 

1000 Euro 
(excl. BTW) 

 

Optie 3 

Speed presentatie van 10 min  
Eén gratis deelname 
Branded give-away 
Logo op website  
Logo op finaal programma 
Logo op slides tussen sessies 

1000 Euro 
(excl. BTW) 

 

Optie 4 

Booth 2x3 m  
Speed presentatie van 10 min  
Eén gratis deelname 
Branded give-away 
Logo op website  
Logo op finaal programma 
Logo op slides tussen sessies 

1500 Euro 
(excl. BTW) 

 

 

BETALING 

Na ontvangst van het registratieformulier zal de factuur per post naar uw firma gestuurd worden. 
 
OPMERKINGEN 

Na betaling zal de technische informatie en een kaart met de locatie eind augustus ter beschikking zijn.   

 

Datum : ………………………................   Handtekening : ………………………............... 


