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Nieuwsbrief voor leden en donateurs van de N.V.B.     31 december 2009 

 

Beste leden en donateurs, 

 

Vanaf juni 2004 worden leden en donateurs twee maal per jaar geïnformeerd over recente 

ontwikkelingen rond het blenden van meststoffen binnen en buiten de vereniging. Dit is de 

tweede nieuwsbrief in 2009. 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 zijn te vinden op www.meststoffenblenders.nl. 

 

N.V.B. bestuur 

De huidige bestuursleden hebben aangegeven hun bestuursperiode t/m 2011 te willen 

verlengen. De leden zullen hierover in de eerstvolgende ledenvergadering een besluit nemen. 

N.V.B.-vereniging en keurmerk 

Na de bijzonder geslaagde ledenvergadering in maart 2009 – met uitreiking van de eerste 

certificaten van het eigen kwaliteitskeurmerk voor het blenden van vaste meststoffen – werd 

het jaar 2009 verder benut voor de geplande vervolgstappen.  

De eerste certificaathouders dienden gecoached door Schouten Certification nog wat 

verfijningen in de implementaties aan te brengen. Het comité van deskundigen boog zich over 

een aantal in  de blendpraktijk geboren vragen. Zo dient er in relatie tot de kwaliteit van het 

keurmerk nog een betere omschrijving en invulling te worden gegeven aan garanties rond de 

homogeniteit van de blender en het kwalitatief omgaaan met hooggeconcentreerde blend- 

grondstoffen. 

In december werd onder de blenders een quick-scan uitgezet om te peilen wie wanneer in zijn 

bedrijf volgens keurmerkeisen gaat blenden. Het resultaat van deze quick-scan wordt 

besproken in de eerstvolgende ledenvergadering. 

Blenden in Europa 

Het researchproject over geblende meststoffen in Europa – zie voor details de vorige 

nieuwsbrief – is aan de universiteit van Kiel inmiddels opgestart. De studie wordt door 

meerdere partijen waaronder blendersverenigingen in diverse landen financieel mogelijk 

gemaakt. Vanuit Nederland steunen twee sponsoren het poject. 

De Europese blendersvereniging verwelkomt in 2009 als nieuw lid Spanje. Oriënterende 

contacten zijn er momenteel met Tsechië, Denemarken en Ierland. De jaarvergadering van de 

E.F.B.A. wordt in april 2010 in Nederland gehouden.  

 

Vooraankondiging 11e ledenvergadering 2010 – ook voor donateurs 

De ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 26 januari n.m. vanaf 14.00 uur. 

Locatie : Mercure Hotel in Zwolle. De agenda wordt rond de 12e januari verzonden. 

 

Tot zover deze december-nieuwsbrief. 

Met vriendelijke groet, 

 

Maarten J Brand / N.V.B.-zaakwaarnemer 

         E.F.B.A. – vice-president     nvbnb3112 



 

 

 

 


