
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief voor leden en donateurs van de NVB             21 april 2006 
 
Beste leden en donateurs, 
Dit is de eerste nieuwsbrief in 2006. Opnieuw één brief voor leden en donateurs omdat beiden 
via de NVB dezelfde doelstelling d.i. kwaliteitsbevordering van blenden op recept willen be-
reiken. Eerdere nieuwsbrieven zijn te vinden op www.meststoffenblenders.nl. 
 
NVB-bestuur 
Tijdens de ledenvergadering in januari j.l. hebben de leden ermede ingestemd dat er in 2006 
geen bestuurswijziging wordt doorgevoerd. De NVB-bestuursleden zijn : 
uit regio noord    voorzitter   hr. J. Buiter 
uit regio midden    penningmeester  hr. T.v.Oijen 
uit regio zuid     lid    hr. P. Gorsira 
landelijk     secretaris/zaakwaarnemer hr. M.J. Brand 
De naar regio roulerende bestuursinvulling komt aan de orde in 2007. De voorzitter houdt 
zich als praktijkblender bezig met veelal interne bestuurszaken; de zaakwaarnemer is het 
NVB-gezicht naar buiten. 
 
Donateurs en (gast)leden 
Eind 2005 heeft Tessenderlo Chemie Rotterdam BV zich aangemeld als donateur en heeft 
Compo Benelux zich teruggetrokken. Per saldo kent de NVB ongewijzigd 9 donateurs. 
Lopende contacten met enkele bedrijven leiden wellicht in 2006 tot nieuwe donateurs. 
Belgische blenders kennen (nog) geen overkoepelende vereniging en kunnen via de NVB toch 
vertegenwoordigd zijn in de EU. Inmiddels zijn negen actieve blenders uitgenodigd gastlid te 
worden. Voor de Waalse blenders is er een europees handboek voor blenders in de franse taal 
beschikbaar. 
 
NVB keurmerk Meststoffen op Maat 
Ongetwijfeld de belangrijkste beslissing  tijdens de ledenvergadering op 24 januari j.l. betrof 
het NVB-keurmerk. Een geanimeerde discussie onder leiding  van de voorzitter J. Buiter 
voerde de aanwezigen tot o.m. de volgende opmerkingen en conclusies: 
* verwoord door de zaakwaarnemer : 
   - de voorbereiding/het modelhandboek is klaar; wordt zo mogelijk nog wat vereenvoudigd. 
   - voor begeleiding bij de implementatie van het keurmerk staat vanuit het Adviesbureau hr. 
      Raymond Ramselaar in de startblokken; de NVB kent een comité van deskundigen. 
   - de buitenwereld, bijv. Min. van Landbouw, VROM, Brussel, etc. stellen steeds meer de     
      vraag waarom de aanlooptijd steeds verder wordt opgerekt; het keurmerk moet en kan nu      
      van de grond komen. 
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* verwoord door de aanwezige leden : 
- erkend wordt dat meerdere leden na aanvankelijk enthousiasme toch terugschrokken voor          
  de verplichtingen danwel de kosten voor implementatie van het keurmerk. 
- enkele leden durfden eind 2004 de pioniersstap wél aan maar implementatie bleef nog uit. 
- per januari 2006 is het niet meer verdedigbaar verder om het keurmerk te blijven dralen. 
Na deze uitspraken spreken 9 van de 11 aanwezige leden zich positief uit om dit voorjaar de 
implementatie van het keurmerk op te starten. De volgende ledenblenders doen mee : 
BMC – Waalwijk  DOK – Deventer   De Lange – De Weere 
Bouman –Andel  Dekker – St.Maartensbrug  Van de Reijt - Breda 
Buiter – Roden  LLS – Maastricht   Triferto – Doetinchem 
Dit betekent dat er nu een verheugend draagvlak voor het keurmerk ontstaat; in aantal leden, 
in omvang en geografisch. Na de vergadering hebben enkele andere leden laten weten dat zij 
overwegen volgend jaar aan te sluiten. Het bestuur zal gedurende de implementatietijd in 
voorjaar/zomer 2006 een afweging maken om in september 2006 uitsluitend inzake het 
keurmerk een extra vergadering in te lassen.  
 
Blenden in Europa 
De bestuursfunkties binnen de Europese Blenders Associatie (EBA) worden ingevuld door de 
deeelnemende landen. Tijdens de jaarvergadering in maart j.l. is een nieuw bestuur gevormd : 
president             Joster vor Schulte       Bundesverband der Düngermischer   Duitsland 
vice-president  Maarten J Brand         Ned. Vereniging voor Blenders          Nederland 
secretaris-generaal      Dominique Aubrun    Afcome               Frankrijk 
penningmeester Juan Sagarna Garcia Cooperativas Agrarias    Spanje 
Binnen de EBA zijn buiten de bestuurslanden vertegenwoordigd het Verenigd Koninkrijk en 
Polen. In 2006 is te verwachten dat Italië toetreedt. De vice-president was namens de EBA in 
maart j.l. bij een vergadering van de Europeese Commissie voor Meststoffen in Brussel. 
Gediscussieerd werd over veiligheids-items bij ammoniumnitraat-houdende meststoffen. 
Als EBA-gedelegeerde bezocht de NVBzaakwaarnemer begin april j.l. de jaarvergadering van 
de International Fertiliser Society in Londen. Ook hier was veel aandacht voor de veilig- 
heid rond ammoniumnitraat-houdende meststoffen. TNO presenteerde de resultaten van een 
door de EFMA geinitieerde proef inzake detonatie van AN-meststoffen. Leden en donateurs 
kunnen het gepresenteerde verslag ( engelse tekst / toegezonden € 22,50) via  NVB-website-
reageer bestellen onder vermelding … aantal Safety Testing. 
Over enkele maanden zal de 2e herziene druk van het Europese handboek voor blenders in de 
engelse taal verschijnen; leden en donateurs ontvangen dan één exemplaar gratis. 
 
Tot zover deze voorjaars nieuwsbrief. 
 
Met vriendelijke groet, 
             p/a    Mozartstraat 139     7391 XG Twello    
 Maarten J Brand                               tel:    0571   27 40 66  fax: 0571   27 48 70 
                                06  20 43 46 77   e-m:  m.j.brand@planet.nl 
zaakwaarnemer          www.meststoffenblenders.nl 
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