
                                        p/a    Mozartstraat 139     7391 XG Twello    

                                                        tel:    0571   27 40 66  fax: 0571   27 48 70 

                                06  20 43 46 77   e-m:  m.j.brand@planet.nl

                    www.meststoffenblenders.nl 

 

 

 

Nieuwsbrief voor leden en donateurs van de N.V.B.    30 juni 2008  

 

Beste leden en donateurs, 

Dit is de eerste nieuwsbrief in 2008.  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. 

 

N.V.B.-bestuur 

Tijdens de jaarvergadering in januari j.i. hebben de leden unaniem ingestemd met de volgende 

samenstelling voor de jaren 2008 én 2009 : 

uit regio zuid   voorzitter   hr. H. (Henk) Jansen  

uit regio midden  penningmeester  hr. T. (Theo) van Oijen 

uit regio noord  lid    hr. J. (Jelte) Pars 

landelijk   secretaris/zaakwaarnemer hr. M.J. (Maarten) Brand 

De aftredende bestuursleden hr. J. (Jan) Buiter en hr. P. (Pieter) Gorsira werden bedankt voor 

hun jarenlange inzet voor de vereniging. 

Zoals in voorgaande jaren houden bestuursleden zich als praktijkblenders bezig met veelal 

interne bestuurszaken; de zaakwaarnemer is het N.V.B. –gezicht naar buiten.  

 

Leden, gastleden en donateurs 

Nagenoeg alle meststoffenblenders in Nederland zijn sinds 1999 lid van de N.V.B. Echter de 

doelstelling is dat alle blenders lid van de vereniging zijn. Immers dit versterkt de zegkracht 

van de N.V.B. De zaakwaarnemer heeft dan ook op verzoek van de leden dit voorjaar een 

drietal aspirant-leden bezocht. Daarbij werd ingegaan op huidige en te verwachten ontwikke-

lingen rond het blenden van meststoffen in Nederland en Europa. Deze gesprekken werden 

wederzijds als zinvol en informatief ervaren. Het is deze blenders vrij zelf het moment te 

bepalen waarop zij aansluiting bij de N.V.B. zoeken.  

Van de mogelijkheid (Belgisch/Luxemburgs) gastlid te worden is nog geen gebruik gemaakt. 

Dit betekent dat beide landen in de ogen van Brussel (EC) nog als witte / niet door de 

E.F.B.A. vertegenwoordigde landen worden gezien. Recent zijn in België partijen met 

belangen bij het blenden met elkaar in contact geweest. Wellicht was dit de eerste stap op weg 

naar een eigen vereniging.  

Een aantal betalende donateurs volgt met grote belangstelling de ontwikkelingen rond het 

blenden in Nederland en daarbuiten en onderhoudt op wisselende momenten contacten met de 

N.V.B.  Daarnaast zijn er een aantal grondstoffenleveranciers die wél hun interesse tonen, 

maar de vereniging nog niet met een jaarlijkse bijdrage steunen. Belangrijke ontwikkelingen 

bij het op de markt brengen van blends en het werken met keurmerken – lees volgend item -  

kunnen deze nadrukkelijk bij blends betrokken bedrijven reden geven óók in de verenigings-

kosten te gaan bijdragen.  

 

z.o.z. 

 



Coördinatie van keurmerken en Blend Plus 

 

Tijdens de jaarvergadering in januari j.l. werden op dit terrein belangrijke besluiten genomen. 

Vanuit de constatering dat ledenblenders van de N.V.B. werken aan/met  diverse vormen van 

keurmerken (kwaliteitsmerk ISO-gerelateerd, idem GMPplus-gerelateerd) dan wel blends 

onder huismerk leveren, is uitgesproken dat de N.V.B. als vereniging ingaande 2008 voor 

deze kwaliteits-systemen richting externe partijen een z.g. kapstokfunktie wil vervullen. Aan 

deze kapstok hangt ook het N.V.B. keurmerk voor blenders van mestststoffen die geen link 

hebben met de hier genoemde andere keurmerkvarianten. Over de onderlinge relatie c.q. 

eventuele uitruilmogelijkheden tussen de keurmerken wordt door de N.V.B. voorlopig nog 

geen nader standpunt uitgewerkt en ingenomen. De visies van Den Haag en Brussel zullen in 

de toekomst mede de richting bepalen. 

Voor het kwaliteitssysteem Blend Plus hebben de leden in een werkdocument afgesproken : 

- de implementatie van het eigen keurmerk en gerelateerde merken  wordt in 2008 voortgezet, 

- de eerste certificaten kunnen in 2009 worden uitgegeven; opstarten is continu mogelijk. 

Dit betekent dat in 2008 op verschillende terreinen ( zoals grondstoffenacceptatie, monster-

neming en -bewaring, voorbereiding certificering, etc. ) alle zeilen moeten worden bijgezet. 

Immers nu tot certificering ingaande 2009 is besloten is de periode van een intern gericht 

kwaliteitsgebeuren voorbij. 

 

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

De eerste bijeenkomst in 2008 in Londen is alweer geschiedenis. Van de presentaties uit 

diverse landen zijn de bijdragen na te lezen in genummerde proceedings (engels).; beschik-

baar tegen kostprijs ( ca € 20,00 per uitgave). Zie verder op de website onder actueel-archief. 

De N.V.B.-zaakwaarnemer is via de europese blendersorganisatie actief lid van het I.F.S. 

 

Blenden in  Europa 

Leden en betalende donateurs hebben dit voorjaar gratis de Engelstalige tweede druk van het 

Europese Handboek voor Blenders ontvangen. Contacten met uitgever en drukker hebben 

ertoe geleid dat extra exemplaren in de engelse én nu ook duitse taal tegen een verlaagde prijs 

ad € 31,50 incl. portokosten besteld kunnen worden. Hierdoor is de mogelijke financiële 

drempel kennis te nemen van ontwikkelingen bij verantwoord blenden van meststoffen 

aanzienlijk verlaagd. In de eerste helft van 2008 was de E.F.B.A. vooral betrokken bij de 

reglementering van grondstoffen; acceptatiegrenzen van zware metalen etc. en positionering 

in diverse europese landen. De N.V.B.- zaakwaarnemer is vice-president van de E.F.B.A. 

 

10 jaar N.V.B. 

Op 20 januari 2009 bestaat de vereniging N.V.B. 10 jaar. De leden hebben te kennen gegeven 

hieraan speciale aandacht te willen geven. Het bestuur staat open voor suggesties over de 

vorm en de lokatie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Maarten J Brand 

 

zaakwaarnemer 
          mbr/300608/nvbnb0608 

 

 

 

 


