
 
 
 
 
 
 
  
 
Nieuwsbrief voor leden en donateurs van de NVB     29 oktober 2004  
 
Beste leden en donateurs, 
Dit is de tweede nieuwsbrief in 2004.  Opnieuw één brief voor leden én donateurs omdat 
beiden via de NVB dezelfde doelstelling d.i. kwaliteitsbevordering van blenden op recept 
willen bereiken.  
 
NVB-bestuur 
De invulling van de voorzittersfunktie is na diverse acties nog een bij het bestuur weerkerend 
punt van aandacht. Vastgesteld moet worden dat meerdere benaderde NVB-leden aarzelen om 
voor deze funktie extra schaarse tijd beschikbaar te stellen.  
Om uit deze impasse te komen zal door de zaakwaarnemer een benadering worden uitgewerkt 
waarbij vanuit de regio’s Noord, Midden en Zuid steeds roulerend per kalenderjaar t.b.v. de 
inschrijving bij de K.v.K. een voorzitter wordt gevonden. Deze voorzitter zal als praktijk- 
blender zich beperken tot nagenoeg interne bestuursaangelegenheden; de zaakwaarnemer zal 
in toenemende mate het gezicht naar buiten zijn. Een en ander zal op de eerstvolgende jaar- 
vergadering in 2005 door de leden bekrachtigd kunnen worden. 
 
Keurmerk 
Op de weg naar het Blend Plus Keurmerk NVB zijn in 2004 inmiddels enkele belangrijke 
stappen gezet. Meerdere leden hebben zich gebogen hebben over de gewenste én mogelijke 
amenderingen van het model-kwaliteitshandboek. Het bestuur heeft daarna met Schouten 
Agrarisch Adviesburo BV besproken welk tempo nu verantwoord is te volgen. 
Vooruitlopend op rechtstreekse detail-informatie aan de leden resp. aspirant-keurmerkers is 
het volgende afgesproken en contractueel* vastgelegd. 
- De amenderingen van het model-kwaliteitshandboek zullen door Schouten en NVB in 
  november verwerkt zijn, 
- Aspirant-keurmerkers kunnen in de wintermaanden ondersteund door Schouten een eigen 
  kwaliteitshandboek opzetten óf de blend-items implementeren in het reeds aanwezige  
  kwaliteitsborgingsysteem, 
- Voorjaar 2005 is voor de deelnemers de eerste proefperiode welke wordt afgesloten door 
  een beoordeling/evaluatie verricht door Schouten. 
- Middels een vergelijkbaar tijdpad in winter 2005 en voorjaar 2006 kunnen mogelijke 
  omissies en tekortkomingen verder worden weggewerkt. 
- Deelnemers die instappen in herfst 2004 kunnen dan vanaf zomer 2006 zich profileren als 
  keurmerkblender.* 
* Na de opgedane ervaringen in de proefperiode voorjaar 2005 en de evaluatie  zal worden 
  besloten of onder keurmerk wordt verstaan uitsluitend de NVB-erkenning danwel er naar 
  een officiële certificering zal worden toegewerkt. Voor de certificering heeft de NVB nog 
  geen contractuele verplichtingen aangegaan. 
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Blenden in Europa 
Binnen de Europese Gemeenschap houdt een Commissie zich bezig met milieu-aspecten 
in relatie tot het beleid van marktgerichte ondernemingen en research-ontwikkelingen. 
Voor de kunstmestsector zijn binnen deze Europese Commissie van specifiek(er) belang de 
visie en de aanbevelingen van de “working group on Fertilizers”. Deze werkgroep komt 
begin november in Brussel bijeen. Voor het blenden van meststoffen staat tussen de agenda- 
punten een belangrijke vraag…… “In welke gevallen kan een blend van twee EC-
meststoffen beschouwd worden als ook een EC-meststof?”. Het debat met de werkgroep 
zal o.m. gevoerd worden door de Europese Blenders Associatie; de NVB-zaakwaarnemer zal 
ondersteunend gesprekspartner zijn. Om het belang tot een juiste aanbeveling te komen in 
Brussel te benadrukken bestaat de EBA-delegatie dit keer danook uit bestuursleden uit 
Duitsland, Frankrijk en Nederland. 
 
Jaarvergadering 
De eerstvolgende jaarvergadering voor NVB-leden is ingepland op dinsdag 25 januari 2005. 
Locatie : zaal Mercure-hotel in Deventer / Tijdsduur : 14.00 uur  tot uiterlijk 17.00 uur. 
Wilt u deze middag alvast in uw (nieuwe) jaaragenda reserveren? 
 
Tot zover deze oktober-nieuwsbrief.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maarten J Brand 
 
zaakwaarnemer 

                  p/a    Mozartstraat 139    
                           7391 XG Twello 

                           tel:     0571   27 40 66   fax:       0571   27 48 70 
                                06  20 43 46 77   e:   m.j.brand@planet.nl 
             www.meststoffenblenders.nl  
 
 
mbr/311004/nvbnb1004 


