
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief voor leden en donateurs van de NVB       5 december 2005 
 
Beste leden en donateurs, 
Dit is de tweede nieuwsbrief in 2005. Opnieuw één brief voor leden en donateurs omdat 
beiden via de NVB dezelfde doelstelling d.i. kwaliteitsbevordering van blenden op recept 
willen bereiken. Eerdere nieuwsbrieven zijn te vinden op www.meststoffenblenders.nl. 
 
NVB-bestuur 
Desgevraagd hebben de huidige bestuursleden zich bereid verklaard zich ook in 2006 te 
willen inzetten voor de NVB. Wanneer er in januari a.s. geen tegenkandidaten zijn ziet het be- 
stuur er ongewijzigd uit : 
uit noord   voorzitter  hr. J. Buiter 
uit midden   penningmeester hr. T. v. Oijen 
uit zuid   lid   hr. P. Gorsira 
De naar regio roulerende bestuursinvulling komt dan eerst weer aan de orde voor 2007. 
De voorzitter houdt zich als praktijkblender bezig met veelal interne bestuurszaken; de zaak- 
waarnemer is het NVB-gezicht naar buiten.  
 
Donateurs en (gast)leden 
In oktober j.l. heeft Tessenderlo Chemie Rotterdam BV aangegeven donateur te willen zijn. 
Enkele andere bij meststoffen betrokken producenten hebben informatie over de NVB 
opgevraagd en uiteraard gekregen. Het aantal donateurs zal naar verwachting op korte termijn 
verder kunnen toenemen. In contacten met VROM en LNV blijkt steeds dat deze overheden 
de NVB (willen) zien  als gespreksvertegenwoordiger van alle Nederlandse blenders. Leden 
die blenders kennen die nog geen NVB-lid zijn worden gevraagd informatie door te geven aan 
de zaakwaarnemer. Om Europees vertegenwoordigd te kunnen zijn in Brussel is aan acht Bel- 
gische blenders de mogelijkheid geboden ingaande 2006 gastlid te worden  van de NVB.  
 
Keurmerk 
Op 7 oktober j.l. hebben de keurmerk-deskundigen van de NVB met Schouten Adviesburo de 
stand van zaken doorgesproken. Enkele leden implementeren nu de beschikbare 
basisgegevens sec voor meststoffen dan wel in combinatie met GMP. Aan een tiental 
opmerkingen resp. praktijkvragen zal nog aandacht moeten worden gegeven. In de komende 
maanden zal een NVB-grondstoffenlijst  voor keurmerk-blenden  verder worden uitgebouwd. 
Deels los van het keurmerk zal indringend gedacht en gesproken moeten worden  hoe om te 
gaan met het fenomeen blenden en B-meststoffen. Zeer recent en onverwacht meldde 
Schouten Adviesburo dat de heer Frank Gort uit dienst is getreden. Een beoogd opvolger is 
begin januari a.s. in beeld zodat de heer Govert Schouten  deze nieuwe keurmerkpartner voor 
de NVB op de jaarvergadering verwacht te kunnen voorstellen. De zaakwaarnemer zal voor 
de jaarvergadering de lopende dossiers met Schouten Adviesburo doornemen zodat er geen 
vertraging behoeft te ontstaan.  
             z.o.z. 
   



 
 
Website 
Via het internet is er nogal wat informatie beschikbaar over blenden. Voor leden van de NVB 
en andere geinteresseerden is het niet zo zinvol dezelfde artikelen etc. volledig te kunnen 
terugvinden op de NVB-website. De meest praktisch weg zal worden gevolgd : op de website 
zal waar zinvol beknopt worden aangegeven wat het onderwerp is en waar – met een link- de 
volledige tekst is te lezen.  Zo kan bijvoorbeeld inzichtelijk zijn welke publicaties The 
International Fertiliser Society over blenden heeft uitgebracht en hoe deze kunnen worden 
ontvangen. 
 
Overleg met VROM, MMF en nu ook LNV 
In de achterliggende maanden waren er contacten over mogelijke risico’s bij opslag van mest-
stoffen resp. geblende meststoffen voor de samenleving. De NVB werkt hierbij nauw samen 
met de werkgroep Externe Veiligheid van het MMF. 
 
Jaarvergadering 
De eerstvolgende jaarvergadering voor NVB-leden is ingepland op dinsdag 24 januari 2006. 
Locatie: zaal Mercure-hotel in Deventer. Tijdsduur : 14.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur. 
Wilt u deze middag alvast in uw (nieuwe) jaaragenda vastleggen ? 
 
Tot zover deze december 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:  m.j.brand@planet.nl
                    www.meststoffenblenders.nl 
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