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Nieuwsbrief voor leden en donateurs van de N.V.B.        april 2012 

 

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

Update over actuele onderwerpen wordt uitgewisseld wanneer daarvoor aanleiding is.  

Eerdere nieuwsbrieven staan op de website bij nieuwsbrief-archief. 

 

Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen. 

In de goedbezochte jaarvergadering op 31 januari j.l. werd o.m. de samenstelling van het 

bestuur in 2012 en 2013 vastgesteld: 

 voorzitter bestuurslid bestuurslid penningmeester secretaris/zaakwnr. 

2012 P.Vader H.Jansen J.Pars  T.van Oijen  M.Brand 

2013 P.Vader H.Jansen n.v.t.  J.Pars   M.Brand 

De excursie in september 2011 mede-georganiseerd door donateur K&S naar de kalimijn in 

Merkers werd door de leden als zeer attractief en ontspannend ervaren. 

Blenders in Nederland die nog geen lid zijn van de N.V.B. zullen nu in eerste instantie door 

de leden worden benaderd; vervolgens wordt het contact overgenomen door de zaak-

waarnemer. Uitbreiding van het aantal donateurs zal tot een breder draagvlak leiden. Het 

verdient een nadere afweging hoe de categorie blenders in opdracht in bijvoorbeeld Utrecht, 

Zwolle en Bergambacht bij de N.V.B. betrokken kunnen zijn. 

 

Keurmerk BlendPlus!© 

 In 2012 zullen twee certificaathouders het keurmerk voor drie jaar verlengen. Eén certificaat- 

houder uit de startgroep van 2009 haakt af omdat het blendaspect binnen het bedrijf minder 

centraal komt te staan. In 2012 gaan twee ledenblenders de invoering opstarten.  

De commissies voor expertise en (nieuw ingesteld) voor arbitrage kennen nu als leden : 

commissie voor : lid  lid  lid      lid            adviseur 

expertise  A.Stoorvogel L.Slootweg P.Voorwinden     F.Visser G.Zeeman 

arbitrage  M. de Boer J.Dekker R.Derome 

Voor beide commissies is de zaakwaarnemer coördinator. 

Het Eisenpakket voor het keurmerk BlendPlus!© gedateerd 31-01-2012 is definitief gemaakt. 

De volledige tekst is te downloaden van www.meststoffenblenders.nl. Voor blenders die zich 

voor invoering eerst willen oriënteren is op aanvraag een papieren versie beschikbaar bij de 

zaakwaarnemer. Tijdens de jaarvergadering van de Europese Blenders Associatie heeft de 

zaakwaarnemer in Lissabon een presentatie gegeven over het keurmerk BlendPlus!© 

 

Contacten/Activiteiten in Nederland 

 Ad hoc vindt overleg plaats met ministeries in Den Haag en de MMF.  Waar zinvol geacht 

worden gegevens en standpunten uitgewisseld. Tot maart j.l. werd o.m. regelmatig contact 

onderhouden met Henri Bos; mestspecialist bij het Ministerie van Economische Zaken, 

Landbouw & Innovatie. Ook de N.V.B. zal zijn uitgebreide kennis moeten missen nu hij op 7 

maart j.l. op 54-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk om het leven is gekomen. De N.V.B. 

wenst zijn vrouw en kinderen veel sterkte bij het dragen van dit verlies. 

z.o.z. 



 

 

 

Contacten/Activiteiten in Europa 

 Tijdens de jaarvergadering van de European Fertilizer Blenders Association in maart in 

Lissabon werd de zaakwaarnemer van de N.V.B. herbenoemd als president. Duitsland en 

Frankrijk leveren de vice-president en de secretaris/penningmeester. De E.F.B.A. zal in 

Europa niet als geassocieerd lid tot Fertilizer Europe toetreden. Wanneer de belangen samen 

gaan zal wel een eensluidend standpunt worden verwoord bij de Europese Commissie in 

Brussel. In 2012 worden stappen gezet  in Brussel ook Ierland en België te kunnen vertegen-

woordigen. Over de activiteiten van de vier werkgroepen ( zie eerdere informatie) zal apart 

worden bericht. Over het in 2011 gestarte researchproject ( zie nieuwsbrief juni 2011) werd in 

februari j.l. in Hannover een eerste briefing gegeven. In dit stadium is detailinformatie nog 

niet beschikbaar. Mevr. Kathrin Böhlendorf zal dit jaar vfia de N.V.B. ook kennis maken met 

de blendpraktijk in Nederland. De International Fertiliser Society (I.F.S.) organiseert op 10 

mei a.s. in Londen het voorjaarscongres. Detailinformatie volgt. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Maarten J Brand 

 

N.V.B.  zaakwaarnemer 

E.F.B.A. president 

I.F.S.  Member of Council 
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