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Nieuwsbrief voor leden en donateurs van de N.V.B.          augustus 2015 

  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 nieuwsbrief-archief. 

 

Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen (N.V.B.) 

  Voor de 17e alg. ledenvergadering op 26 januari 2016 in Doetinchem bij Triferto kunnen 

suggesties voor de aan blends gerelateerde presentatie tot 30 september a.s. worden 

ingebracht. Begin oktober maakt het bestuur een keuze en legt de spreker(s) vast. 

   Anko Aarissen heeft per 1 september 2015 een nieuwe stap gezet in zijn carrière; buiten 

Schouten Advies. De N.V.B. is hem erkentelijk voor de jarenlange begeleiding en inzet voor 

het keurmerk BlendPlus!. Tot nader bericht is de heer G(overt) Schouten bij Schouten Advies 

( tel. 0183-446361) het aanspreekpunt voor het keurmerk. Uiteraard kunnen alle contacten 

over het keurmerk BlendPlus! ook via de zaakwaarnemer lopen. 

 

Samenwerkingsverband Meststoffen Nederland 

  De presentaties van de oprichtingsbijeenkomst op 9 april 2015 zijn te vinden op de website 

www.meststoffennederland.nl In de komende maanden wordt deze website verder gevuld. 

Richting Brusssel (E.U.) werkt het S.M.N. samen met Fertilizers Europe en de Europese 

Blenders (E.F.B.A.). Volgend overleg van de Commissie Distributie, waarin de N.V.B. is 

vertegenwoordigd, is ingepland op 9 september a.s. Bijgevoegd een eerste positionpaper als 

basis voor contacten met sectororganisaties, Ministeries, Tweede Kamer en Europarlement. 

 

European Fertilizer Blenders Association (E.F.B.A.) 

  Op 26 maart j.l. is er in Londen toch een ander bestuur voor 2015 benoemd dan in de vorige 

nieuwsbrief voorspeld. Voorzitter is Dr. Pier Luigi Graziano (IT), vice-voorzitter Dr. Jörg-

Ulrich Drews (DE) en secretaris-penningmeester Mr. Pierre-François Dumas (FR).  De eerst-

volgende vergadering van E.F.B.A. is op 22 september a.s. in Brussel. Agendapunten zijn dan 

o.m. de resultaten van de CEN-vergadering in mei j.l.; het uitblijven van voorstellen van de 

Europese Commissie rond de EU-verordening Meststoffen en de verwachting dat op korte 

termijn slechts kleine wijzigingen worden doorgevoerd in de huidige verordening 2003/2003.  

 

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

  De eerstvolgende Agronomische Conferentie is op 10-11 December 2015 in Cambridge. 

Informatie over de conferentie en aanmelding is te vinden op www.fertiliser-society.org. 

Voor de vierde keer zal dan de Fertilizers Europe and European Fertilisers Blenders Award 

worden uitgereikt.  

 

Met vriendelijke groet, 

Maarten J Brand,  

N.V.B./zaakwaarnemer, E.F.B.A./past-president, I.F.S./member of council 
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De N.V.B. is eigenaar van het gecertificeerde kwaliteitskeurmerk      BLEND PLUS! 
       

mailto:m.j.brand@planet.nl
http://www.meststoffenblenders.nl/
http://www.meststoffennederland.nl/
http://www.fertiliser-society.org/

