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Nieuwsbrief voor leden en donateurs van de N.V.B.          februari 2015 

Vanaf april 2004 worden de algemene nieuwsbrieven met wisselende intervallen geschreven. 

Updates  over actuele onderwerpen worden uitgewisseld wanneer daarvoor aanleiding is. 

Eerdere nieuwsbrieven staan op de website bij nieuwsbrief-archief. 

Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen (N.V.B.) 

In de jaarvergadering  op 27 januari j.l.  werd de bestuurssamenstelling voor 2015 vastgesteld  

voorzitter   : hr. P (Peter) Vader 

secretaris/zaakwaarnemer : hr. M (Maarten) Brand 

penningmeester  : hr. J (Jelte) Pars 

lid    : hr K (Kees) Bouman 

De 17e alg. ledenvergadering werd ingepland op 26 januari 2016 in Doetinchem (bij Triferto). 

Suggesties over een aan blends gerelateerde presentatie zijn welkom. 

Het keurmerk BlendPlus© is gebruiksgereed en kan m.m.v. Schouten Advies ingezet worden. 

De gedrukte versie van het project “Vergleich Dreier Düngesysteme in Bezug auf Ihre Wirt- 

schaftlichkeit und Düngeeffizienz” / ook gepresenteerd aan N.V.B. leden in januari 2013, kan 

zonder kosten op aanvraag bij de zaakwaarnemer aan leden en donateurs worden 

toegezonden. 

De presentatie van Yara in januari 2015 wordt in maart 2015 op de website geplaatst. 

Samenwerkingsverband Meststoffen Nederland 

De Vereniging van Kunstmestproducenten (VKP),de Minerale Meststoffen Federatie 

(MMF), de Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen (NVB) en de Minerale 

Meststoffen Distributie hebben besloten om intensief te gaan samenwerken. De nieuwe 

organisatie stelt zich ten doel een betrouwbaar, veilig en concurrerend aanbod van kwalitatief 

goede meststoffen te verzorgen. Met de juiste producten en advies op maat wil zij bijdragen 

aan een verantwoord nutriëntengebruik in de landbouw, met als uitgangspunt een optimale 

mineralenefficiëntie binnen een duurzame mineralenkringloop, gebaseerd op goede 

landbouwmethoden. Tijdens de jaarvergadering van de N.V.B. in januari j.l. hebben de leden 

unaniem ingestemd met deze nieuwe samenwerking met behoud van ieders juridische status. 

Op 9 april organiseert dit nieuwe samenwerkingsverband haar startbijeenkomst in de 

omgeving van Utrecht tussen 13.00 en 15.00 uur met aansluitend een netwerkborrel. 

Nadere informatie volgt. 

European Fertilizer Blenders Association (E.F.B.A.) 

In de jaarvergadering op 25-26 maart a.s.in Londen wordt o.m. de bestuurssamenstelling 

ingaande maart 2015 vastgesteld. President M (Maarten) Brand zal worden opgevolgd door 

Dr. Jörg-Ulrich Drews, sinds februari j.l. voorzitter van de Duitse Blendersvereniging. 

De verdere bestuursinvulling is nog niet bekend. Ingaande 2015 kent België een eigen 

blendersvereniging binnen Ungren.  

The International Fertiliser Society (I.F.S.) 

De eerstvolgende Technische Conferentie is op 23-24 juni 2015 in Londen. Informatie over 

presentaties is te vinden op www.fertiliser-society.org Voor wie belangstelling heeft voor de 

activiteiten van de I.F.S. / lidmaatschap etc. is een nieuwe flyer bijgevoegd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Maarten J Brand, N.V.B./zaakwaarnemer, E.F.B.A./president, I.F.S./member of council 
nvbnb0215 
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