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Nieuwsbrief voor leden en donateurs van de N.V.B.                             20 december 2007   

 
Beste leden en donateurs, 

Dit is de tweede 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. 

 

N.V.B.-leden, bestuur en donateurs 
In oktober j.l. heeft de zaakwaarnemer die leden bezocht die minder betrokken leken bij de 

vereniging dan wel nog niet actief de eerste stappen hebben gezet bij de invoering van het 

N.V.B.-kwaliteitssysteem. Bij deze zinvolle bedrijfsbezoeken bleek unaniem dat alle leden 

nut en noodzaak van onze  vereniging onderschrijven; zeker nu via de europese vereniging  

de zaakwaarnemer als vice-president continue inbreng heeft in de werkgroep meststoffen  

van de Europese Commissie in Brussel. Rond het N.V.B.-kwaliteitssysteem werden verder 

meerdere suggesties doorgesproken en op bruikbaarheid gewogen. Uit deze contacten valt 

ook op te maken dat algemeen wordt onderkend dat de bestuursfunkties meer dienen te 

rouleren dan in de achterliggende jaren het geval was. Maar spontaan aanmelden voor een 

bestuursfunktie blijkt toch een stap te ver. Daarom kiest het huidige bestuur gesteund door de 

tekst van de statuten voor een andere, wat meer sturende insteek voor de volgende jaren. 

Twee leden zullen door het bestuur gevraagd worden een statutaire benoeming tot bestuurslid 

te accepteren. Tijdens de algemene ledenvergadering kunnen de leden uit deze  benoemde 

bestuursleden een voorzitter voor twee jaar kiezen. Na twee jaar rouleert het voorzitterschap 

voor opnieuw twee jaar. Met deze insteek “verjongt” het bestuur en staat de gecommitteerde 

periode vooraf vast. Dit jaar hebben meerdere leden de weg naar de N.V.B. gevonden met 

vragen over blenden. Een goede ontwikkeling omdat én vragen stellen én samen zoeken naar 

antwoorden winst oplevert voor leden en vereniging. Ook in 2007 hebben meerdere donateurs 

het werk van de N.V.B. met een financiële bijdrage willen ondersteunen. In 2008 zullen 

onderscheidend van verbale donateurs uitsluitend zij op de N.V.B.-website worden vermeld. 

 

N.V.B.-keurmerk Meststoffen op Maat 
Op 29 januari 2008 vindt er een volgende evaluatievergadering plaats van die ledenblenders 

die begeleid door Schouten Adviesbureau het jaar 2007 hebben gebruikt voor implementatie. 

Momenteel wordt binnen het bestuur gewerkt aan een beleidsnotitie gebaseerd op signalen 

van leden en externe partijen over de toenemende druk op het gebruik en opslag van (kunst)-

meststoffen en het blenden van meststoffen. Deze notitie zal naar verwachting besproken 

worden in de algemene ledenvergadering en voorziet in een stappenplan voor 2008 met uit-

zicht op certificering in 2009. 

            z.o.z. 

 

 

 



The International Fertiliser Society (I.F.S.) 
De IFS heeft in 2007 tijdens bijeenkomsten in Londen op 19 april en 11 oktober uitgebreid 

aandacht besteed aan ontwikkelingen rond productie, kwaliteit en veiligheid bij meststoffen. 

Deze bijdragen zijn gebundeld in genummerde proceedings (engels). Op de website onder 

actueel-archief  ziet u welke proceedings beschikbaar zijn. Onder vermelding van nummer en 

titel zijn deze proceedings via het N.V.B.-secretariaat tegen kostprijs ( ca € 20,00 per uitgave) 

te bestellen. Voor blenders is no. 600 (segregatie tijdens opslaan en vervoer) lezenswaardig. 

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

 

Blenden in Europa 
De tweede herziene druk van het europese handboek voor blenders (uitgave E.F.B.A.) is 

gereed en wordt binnen enkele weken gratis naar alle leden en ondersteunende donateurs 

verzonden. Voor Belgische blenders is er een franse tekst; onze Duitse zustervereniging  

werkt aan een eigen vertaling. Na verzending is het handboek te koop via de N.V.B.-website.  

In 2007 heeft de E.F.B.A. meegewerkt aan een grieks onderzoek over veel voorkomende 

blends in europa; actief meegedacht tijdens EU-vergaderingen in Brussel; aandacht gevraagd 

voor blendkwaliteit tijdens het Afcome-congres in La Rochelle (fr); etc. 

Spanje en Polen vragen momenteel veel aandacht van de E.F.B.A. In beide landen is het niet 

eenvoudig een bestuurlijke vertegenwoordiging van blenders te vinden. 

 

Databank Meststoffen Nederland 
Deze databank ( http://meststoffen.nmi-agro.nl  ) bevat gegevens van de meeste meststoffen 

die in Nederland worden verhandeld. Op dit moment zijn zo’n 1000 producten opgenomen. 

De databank is een service van Nutriënten Management Instituut NMI en in tot stand gebracht 

met financiële ondersteuning van de Minerale Meststoffen Federatie. De gegevens over de 

meststoffen zijn afkomstig van de producenten, importeurs en leveranciers van de producten. 

Gebruikers van de databank ( ook te openen via de links van de N.V.B.-website ) kunnen de 

gegevens direct benaderen.  

 

Jaarvergadering 
De eerstvolgende jaarvergadering voor N.V.B.-leden is ingepland op dinsdag 29 januari 

2008 in Zwolle / 16.00 – 17.15 uur. Hieraan voorafgaand is er vanaf 14.00 tot 15.30 uur een 

vergadering van de leden die in 2008 het N.V.B.-kwaliteitssysteem implementeren. 

Wilt u deze middag alvast in uw nieuwe jaaragenda vastleggen? 

 

Tot zover deze december nieuwsbrief. 

 

Graag wens ik leden en donateurs goede feestdagen en privé en zakelijk een voorspoedig 

2008. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Maarten J Brand 

 

zaakwaarnemer 
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