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Nieuwsbrief voor leden, donateurs en belanghebbenden bij activiteiten van de N.V.B.
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 nieuwsbriefarchief.
Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen (N.V.B.)
In de A.L.V. op 26 januari j.l. werd de bestuurssamenstelling voor 2016 vastgesteld:
voorzitter
: hr P (Peter) Vader
ongewijzigd
secretaris/zaakwaarnemer : hr J (Jaap) Brink
zie toelichting *)
penningmeester
: hr J (Jelte) Pars
ongewijzigd
lid
: hr G (Gert) Anker
zie toelichting **)
toelichting *) : hr M (Maarten) Brand is zaakwaarnemer ingaande 2004 en heeft het bestuur
eind 2015 gevraagd uit te (gaan) zien naar een opvolger. Tijdens de A.L.V. werd unaniem
akkoord gegaan met het bestuursvoorstel hr J (Jaap) Brink te benoemen. In de eerste helft van
2016 worden de werkzaamheden overgedragen. Maarten zal in de volgende A.L.V. ( op 24
januari 2017 bij Van de Reijt op of bij de nieuwe locatie Moerdijk) informeel afscheid nemen.
toelichting **) : hr G (Gert) Anker is de opvolger van bestuurslid K (Kees) Bouman die na
zijn pensionering geen directe bemoeienis meer heeft met blendactiviteiten.
Na de bestuurlijke A.L.V. op 26 januari j.l. is de inmiddels ex-zaakwaarnemer M. Brand
middels interactief overleg ingegaan op :
“transport van“ blends, regelgeving en verantwoordelijkheid in een weerbarstige praktijk
met uitgebreid aandacht voor :
. huidige NL- en Europese wetgeving en te verwachten wijzigingen
.. ontwikkelingen welke blends raken in de EU (met doorwerking in NL)
… veiligheidsbladen, wie wat doet, varianten
…. hoe controle op bedrijf als blendproducent te reduceren
De impact van deze presentatie én de uitgebreide discussies gaven de aanwezigen aanleiding
de nieuwe zaakwaarnemer te vragen eerder dan op de volgende A.L.V. aan de hand van door
hem gemaakte gespreksaantekeningen een vervolg aan deze verplichtingen en keuzemogelijkheden te geven. Temeer omdat vanuit de NL- en EU-overheden in 2016 gerichte aandacht en
controle is te verwachten (re : recente radiospotjes over chemische administratie).
De werkdocumenten worden bij deze nieuwsbrief gevoegd / nog niet op de website geplaatst.
European Fertilizer Blenders Association (E.F.B.A.)
De Europese Commissie heeft inmiddels concepten voor de revisie van de Europese
regelgeving voorgelegd aan de nationale overheden. De effecten voor blending en bijv.
nieuwe cadmiumnormen staan geagendeerd voor de A.L.V. op 12 april in Bologna (It).
De derde versie van het Europees handboek voor kwalitatief blenden wordt in 2016 verwacht.
The International Fertiliser Society (I.F.S.)
De volgende conferentie vindt op 23-24 juni a.s. plaats in Budapest (Hu). M. Brand zal dan
zijn bestuursperiode ( 6 jaar ) afsluiten. Voor verder details over de I.F.S. : www.fertilisersociety.org.
Met vriendelijke groet,
Maarten J Brand, zaakwaarnemer 2004-2016
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