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Nieuwsbrief voor leden en donateurs van de N.V.B.                15 juli 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 

eerste 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 bestuurssamenstelling staat vermeld in de vorige nieuwsbrief en op de website. 

 

N.V.B. – vereniging 

Op 3 maart j.l. werd in de jaarlijkse ledenvergadering ruim aandacht gegeven aan het feit dat 

de blendersvereniging inmiddels 10 jaar bestaat. Ruim 75% van de aangesloten blenders was 

aanwezig; enkele zelfs met meerdere personen. Een speciaal welkom betrof de heer J.Dekker; 

een van de oprichters van de N.V.B. in 1999. Vanaf voorjaar 2009 worden ook donateurs 

uitgenodigd voor jaarvergaderingen. Deze jaarvergadering stond in het verlengde van huis-

houdelijke zaken grotendeels in het teken van het uitreiken van de eerste certificaten van het 

eigen kwaliteitskeurmerk voor het blenden van vaste meststoffen. Ter gelegenheid van het 10-

jarig bestaan van de N.V.B. en de uitreiking van de eerste keurmerkcertificaten werd de 

middag door 25 deelnemers culinair afgesloten met een BlendPlus!
©

- “Narcis”buffet. 

De volgende jaarvergadering zal plaatsvinden eind januari 2010. 

 

Nieuwe huisstijl  

Na 10 jaar wordt de verouderde huisstijl gemoderniseerd. In correspondentie, op de website, 

in de nieuwsbrieven etc. wordt een nieuwe, deels in groen uitgevoerde, styling gehanteerd. 

Zoals zichtbaar bovenaan deze nieuwsbrief. Verder wordt op (brief) papier steeds vermeld : 

“ de N.V.B. is eigenaar van het gecertificeerde kwaliteitskeurmerk BlendPlus!
 
 ”. 

 

Kwaliteitskeurmerk van advies tot certificaat 

Schouten Advies gaf in een presentatie aan welke weg bewandeld wordt bij de tot stand-

koming van een keurmerk; in dit geval een kwaliteitskeurmerk voor blenders. 

Schouten Certification gaf in een presentatie aan wat de rechten en verplichtingen zijn bij 

certificering. Van beide presentaties werd een hand-out verstrekt. Aansluitend verzorgde Dis- 

pergo BV een presentatie over onderzoek van kunstmestsamenstellingen incl. blends aan het 

eind van de keten; d.w.z. voor het strooimoment bij de boer. De visie op strooikwaliteit en 

strooibreedte leidt tot een geanimeerde gedachtewisseling en de suggestie over dit item nog in 

2009 een extra vergadering te plannen. 

 

            z.o.z. 



 

 

 

 

 

Uitreiking certificaten op 3 maart 2009 en vervolgstappen  

De eerste certificaten werden door Schouten Certification uitgereikt aan Buiter-Roden, 

Dekker - Sint Maartensbrug en Triferto locatie Doetinchem. Hierbij werd door Schouten 

Certification aangegeven dat op enkele punten haalbaar geachte kleine implementaties nog 

moeten worden geborgd. De voorzitter van de N.V.B. feliciteerde de eerste certificaathouders 

en riep op tot snelle navolging. Omdat een keurmerk steeds in ontwikkeling is heeft het 

comité van deskundigen inmiddels eind juni alweer gebrainstormd over in de dagelijkse 

praktijk door te voeren verbeteringen. In de zomermaanden worden deze suggesties al dan 

niet door het bestuur gefiatteerd en vervolgens in september weer besproken met Schouten 

Advies en Certificering. 

 

Blenden in Europa 

Bij de landbouwuniversiteit in Kiel zal deze herfst een researchproject over geblende mest-

stoffen in europa worden opgestart. Er wordt studie gedaan inzake het traject productie, 

transport, opslag en toepassing van blends in relatie tot niet geblende vaste meststoffen. Naast 

door de universiteit toegezegde financiële ondersteuning wordt door de diverse europese 

blenders-verenigingen en sponsoren uit de produktie- en handelssector voor dit drie jaar 

durend project ca € 84.000 ter beschikking gesteld. Ook de N.V.B. ondersteunt dit project in 

geld en uren; dit laatste om de aansluiting tussen wetenschap en praktijk mede te “borgen”.  

Nu reeds toont de werkgroep meststoffen van de E.U. in Brussel ruime interesse in het te 

verwachten resultaat. De duitse blendersvereniging is voor betrokken partijen coördinator  

richting de universiteit. Tot 1 augustus kunnen geïnteresseerden in sponsoring zich nog, via de 

N.V.B. aanmelden. 

 

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

Enkele keren per jaar biedt de I.F.S. in Londen en Cambridge wetenschap en bedrijfsleven 

een podium om nieuwe ontwikkelingen in meststoffenland toe te lichten en kennis over te 

dragen. Waar het specifiek over gaat is te lezen in het uitgavenoverzicht op de website.  

De vice-president is via de europese blendersvereniging (E.F.B.A.)  lid van deze in 1947 

opgerichte internationale vereniging en heeft in mei j.l. deelgenomen aan een studiereis naar 

Tsjechoslowakije; speciaal aandachtsgebied blenders in midden- en oost-europese landen en 

hun toekomstige aansluiting bij de E.F.B.A. en vertegenwoordiging in Brussel. 

 

Tot zover deze juli-nieuwsbrief. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

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

      / E.F.B.A. – vice-president 
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