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Nieuwsbrief voor leden en donateurs van de N.V.B.    19 juni 2007 

 
Beste leden en donateurs, 

Dit is de  eerste nieuwsbrief in 2007. Opnieuw één brief voor leden en donateurs omdat 

beiden via de N.V.B. dezelfde doelstelling d.i. kwaliteitsbevordering van blenden op recept 

willen bereiken. Eerdere nieuwsbrieven vanaf juni 2004 – twee per jaar – zijn te vinden op 

www.meststoffenblenders.nl. 

 

In memoriam. 
Dit voorjaar ontving de N.V.B. het bericht dat op 67-jarige leeftijd plotseling is overleden de 

heer Hans Borst. Alle donateurs kennen hem vanuit zijn actieve periode bij meerdere kunst-

mestgroothandelsbedrijven in Nederland. Alle leden kennen hem vanaf het moment van op-

richting van de N.V.B. in maart 1999. Hans Borst was zaakwaarnemer tot 1 januari 2004. De 

N.V.B. herinnert hem als één van de initiators bij de start en uitbouw in de eerste 5 jaren van 

onze vereniging. Wij hebben ons medeleven laten blijken aan zijn vrouw en kinderen. Kort 

daarna vernamen wij dat onverwacht de directeur van Triferto Belgium, de heer Philip van der 

Ros is overleden. Ook naar zijn achterblijvende familie en collega’s hebben wij ons mede-

leven doen blijken. 

 

NBV-bestuur 
Tijdens de ledenvergadering in januari j.l. hebben de leden aangegeven in 2007 geen bestuurs-

wijziging te willen doorvoeren. De zittende bestuursleden hebben hiermede ingestemd. 

De N.V.B.-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 voorzitter houdt zich als praktijkblender bezig met veelal interne bestuurszaken; de zaak-

waarnemer is het N.V.B.-gezicht naar buiten. 

 

Donateurs en (gast)leden 
Triferto Belgium is per januari 2007 teruggetreden als donateur.  Dit bedrijf ziet zich via het 

nederlandse lid Triferto voldoende betrokken bij de N.V.B.  Triferto Belgium kan overigens 

als gastlid van de N.V.B. de belgische vertegenwoording binnen de EU-blenders bevorderen. 

Tot nu toe blijft de interesse om vanuit België gastlid te worden uit. Het ledenbestand van de 

N.V.B. is stabiel. 

 

N.V.B.- keurmerk Meststoffen op Maat. 
In de vorige nieuwsbrief – zie op de website – werd samengevat aangegeven de situatie per 

eind december 2006. Om door te spreken welke vorderingen in 2007 kunnen worden gemaakt 

vond er in januari j.l. voorafgaand aan de ledenvergadering een werkbespreking plaats.  

z.o.z. 

 

 



 

 

 

 

 

Hierbij was ook aanwezig de heer Raymond Ramselaar van Schouten Adviesbureau. Uit deze 

info- en standpuntuitwisseling van 9 aspirant-keurmerkers werd naar de ledenvergadering als 

volgt gerapporteerd : 

-stand van zaken implementatie handboek/eisenpakket bij individuele blenders : 

  … is inmiddels een lopend project begeleid door adviesbureau Schouten 

- leveranciersselectie en grondstoffenlijst : 

   … wordt door N.V.B. secretariaat in overleg met het comité van deskundigen ingevuld en  

      in 2007 in fasen op de website gepubliceerd      

- monstername en bewaring : 

   …  wordt conform de richtlijnen in het handboek in 2007 geimplementeerd 

- op weg naar certificering met Schouten Certification : 

… keuze wel/niet certificeren wordt gemaakt na een praktijkperiode blenden volgens keur- 

    merk en is sterk afhankelijk van het aantal keurmerkdeelnemers 

- publicatie naar buiten, hoe-wat-wanneer : 

… nog niet actief; waar passend kan wel verwezen worden naar de opstart van het blendplus 

   kwaliteitssysteem uitmondend in het keurmerk Meststoffen op Maat. 

- mogelijkheden voor nieuwe instappers : 

… kan op welk gewenst moment in 2007. 

Na de gebruikelijke zomerstop zal Raymond Ramselaar van Schouten Adviesbureau bij de 

huidige aspirant-keurmerkers de ervaringen van dit voorjaar updaten. Vanuit het N.V.B. 

secretariaat zal de zaakwaarnemer de overige N.V.B.-leden benaderen/bezoeken  om inzicht 

te krijgen in het volgend aantal instappers. Informatie uit beide acties zal dan in september of 

oktober doorgesproken worden binnen het N.V.B. bestuur en waar van toepassing met het 

comité van deskundigen. En dat zal dan weer leiden tot een werkbespreking en ledenverga-

dering in januari 2008. 

 

Blenden in Europa. 
De zaakwaarnemer van de N.V.B. is hierbij betrokken als vice-president van de European 

Fertilizer Blenders Association (E.F.B.A.)  Door de E.F.B.A. is aan de Poolse vertegen-

woordiging te verstaan gegeven dat zij de poolse blenders niet representatief vertegen-

woordigen. De E.F.B.A. zoekt nu een andere en betere vertegenwoordiging uit Polen. Per 

februari is de zaakwaarnemer als vice-president van de E.F.B.A. ten behoeve van de 

z.g.Brusselse blendcontacten ( lees E.U.)  lid van  de werkgroep meststoffen van de 

commisie van de E.U., sectie chemie. Het voornaamste aandachtspunt is kwaliteitsborging 

van en wetgeving voor blendmeststoffen.  The International Fertiliser Society (I.F.S.) 

organiseerde in april j.l. weer een interessante studiebijeenkomst. Voor blenders van belang 

zijnde teksten worden vermeld op de N.V.B.-website en zijn op aanvraag tegen kostprijs via 

het N.V.B.-secretariaat verkrijgbaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Maarten J Brand 

 

zaakwaarnemer        mbr/190607/nvbnb0607 


