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Voorwoord

Je kunt geen krant of tijdschrift open slaan of je komt wel een artikel tegen over duurzaamheid, milieu, energie
besparing of iets dergelijks. Niet alleen in onze sector maar eigenlijk in alle sectoren. Keurmerken en innovaties
zijn aan de orde van de dag. Het gaat heel snel. De technologische ontwikkelingen zijn bijna niet meer bij te
houden . Regelmatig worden wij benaderd door leveranciers van producten en ook wel diensten die zeer goed
aan sluiten bij onze Green Key normen. Om die informatie ook bij u te krijgen hebben wij besloten dat op onze
web site, alleen voor onze keurmerkhouders natuurlijk, een etalage ingericht wordt waar u snel de producten
kunt vinden zodat u zelf niet meer op zoek moet. Ook als u zelf goede ervaringen hebt horen wij het graag
want met die informatie kunnen we weer een collega van dienst zijn.
Het aantal deelkeurmerken blijft zich uitbreiden. Onlangs hebben wij in Rotterdam het nieuwe keurmerk voor
restaurants gepresenteerd en binnenkort worden de eerste keurmerken voor die categorie alweer uitgereikt.
Bij het thema voedsel zien we een toenemende vraag van de consumenten. De onderscheiding met een Green
Key keurmerk voor restaurant zal zeker de gelegenheid geven om je te onderscheiden.
Een positieve ontwikkeling is ook de samenwerking met gemeenten en provincies. Overheden willen graag
stimuleren dat accommodaties een Green Key halen en helpen vaak in het begin om bedrijven enthousiast te
krijgen om mee te doen. U kunt daar zelf ook eens met uw eigen Wethouder over spreken. Het Nationaal Park
de Biesbosch is het eerste Nationaal Park dat er naar streeft alle bedrijven in het park een Green Key te laten
halen.
Bij de Blauwe vlag zien we niet alleen een toename van de jachthavens maar ook het streven om de normen
van de Blauwe Vlag meer te laten aansluiten bij de energie en milieu besparende maat regelen van de Green
Key. Een koplopergroep uit de jachthaven sector zijn bezig om na te gaan om welke normen het dan kan gaan.
Een innovatieve vooruitgang van de Blauwe Vlag die voortkomt uit de jachthavens zelf. Chapeau.
Tenslotte attendeer ik u graag op een boek De Blauwe Economie van de oud directeur van Ecover ,Gunter
Pauli, dat al in meer dan 30 landen is verschenen. Naast de rode en groene economie is het aardige lectuur
voor de donkere winteravonden.
Ik wens u prettige feestdagen toe en zie u graag tijdens de Green Key en Blauwe Vlag dagen in 2013.

Derk Jan Verstand
Voorzitter

Het secretariaat van de Stichting KMVK wenst u prettige feestdagen en een
gezond 2013 !
Laska Hurenkamp, projectassistent
Antje van de Brug, secretariaatsmedewerker
Steffi van den Heuvel, stagiair
Erik van Dijk, directeur
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STICHTING KMVK
Minisymposium Dit Smaakt Naar Meer.
Inspiratie voor duurzaam gastheerschap
Onder de titel ‘Dit smaakt naar meer!’ organiseerden we in samenwerking met Green Leisure, Max Havelaar en
Het Drijvend Paviljoen een mini symposium over duurzame ontwikkelingen in voedsel en drank. Zes koplopers
gaven hun visie op dit onderwerp. Dat gebeurde met compacte en inspirerende lezingen. Aan het woord
kwamen o.a. de heer Van Marion van het duurzame Restaurant Aan Zee te Oostvoorne. De heer Willem Treep
vertelde over het succes van Willem & Drees, de organisatie die seizoenproducten van lokale boeren naar
supermarkten in de buurt distribueert en zo aanzienlijk bespaart op transportkosten en belasting van het
milieu.
De belangstelling voor ‘groen’ ondernemen bij horeca groeit. Gasten en opdrachtgevers vragen steeds vaker
naar duurzame biologische en Fairtrade producten. De horeca speelt daar op in om invulling aan hun
gastheerschap te geven. Voor een sfeer impressie van dit minisymposium surft u naar:

http://www.greenleisure.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=93%3Aphoto-reportdit-smaakt-naar-meer-rotterdam&catid=12&Itemid=44

Keurmerken Wijzer
Milieu Centraal presenteert de KeurmerkenWijzer, een gratis app met meer dan 100
duurzaamheidskeurmerken en logo’s. KeurmerkenWijzer geeft voor elk logo aan of het garanties
geeft over milieu, dierenwelzijn en sociale aspecten, en hoe de controle is geregeld.
De gratis app KeurmerkenWijzer bevat meer dan 100 duurzaamheidskeurmerken. Komt u in de
winkel een logo tegen, dan vindt u in de KeurmerkenWijzer gemakkelijk wat het logo betekent. Een
score van 1 tot 5 laat zien het of het product voldoet aan strenge eisen op het gebied van milieu,
dierenwelzijn of arbeidsomstandigheden. Ook staat erbij vermeld of het keurmerk een gedegen
controle kent.
De keurmerken en logo’s in de KeurmerkenWijzer zijn verdeeld in categorieën zoals voeding, kleding,
cosmetica, apparaten, klussen en verbouwen, en verpakkingen. Maar u kunt ook zoeken op alfabet
of trefwoord.
http://www.happynews.nl/2012/09/17/milieu-centraal-lanceert-app-keurmerkenwijzer/
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GREEN KEY
Green Key voor Restaurants gelanceerd.
Op maandag 29 oktober heeft de Stichting KMVK tijdens het minisymposium “Dat Smaakt Naar
Meer” de normenset voor Green Key Restaurants officieel gelanceerd. Erik van Dijk van de Stichting
overhandigde het eerste exemplaar aan mevrouw Alexandra van Huffelen, wethouder duurzaamheid
van de gemeente Rotterdam. Mevrouw Van Huffelen gaf dit exemplaar direct over aan de heer Van
Marion, eigenaar van restaurant Aan Zee, een van de eerste ondernemers die zijn restaurant gaat
verduurzamen met Green Key. Ook Restaurant Merwelanden in Dordrecht en Restaurant Bolenius in
Amsterdam zijn met Green Key gestart.
Op maandag 7 januari 2013 zal het eerste certificaat Green Key restaurants worden overhandigd aan
Restaurant Bolenius. Dit gebeurt op de Horecava 2013.

Green Key Uitreiking 2013
Noteert u het alvast in uw agenda? Op donderdag 7 maart 2013 organiseert de Stichting KMVK de jaarlijkse
Green Key uitreiking. Deze bijeenkomst vindt plaats in Bilderberg Hotel Speuldersbos in Garderen. Het
evenement zal zoals afgelopen jaren georganiseerd worden, met lezingen, workshops en een informatiemarkt.
Speciale gast is mevrouw Anne-Marie Rakhorst van Search B.V., dé deskundige op het gebied van duurzaam
bouwen. Alle Green Key gecertificeerde bedrijven en bedrijven die bezig zijn de Green Key te behalen
ontvangen begin volgend jaar een uitnodiging.

Green Key Etalage geopend.
Op de interne pagina’s van “mijn Green Key” is een extra service gerealiseerd: de Green Key Etalage.
Het secretariaat van Green Key Nederland wordt regelmatig benaderd door leveranciers van
duurzame producten. Kennis hierover willen wij deelnemers aan Green Key niet onthouden. De
oplossing is gevonden om deze producten in de Green Key Etalage te plaatsen. In een indeling die
overeenkomt met de hoofdstukken van de Green Key criteria kunnen deelnemers alles vinden over
duurzame innovaties in een breed scala van producten en diensten. En, wel zo belangrijk, de
deelnemer wordt uitgenodigd zijn ervaringen over deze producten te delen met collega Green Key
bedrijven. De Green Key etalage is bereikbaar zodra de deelnemer is ingelogd in “mijn Green Key”.
Geïnteresseerde leveranciers kunnen zich melden bij greenkey@kmvk.nl om eventueel een product
in de etalage te plaatsen.
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Verdubbeling Green Key’s in Zeeland.
De Stichting KMVK heeft van de provincie Zeeland een subsidie toegezegd gekregen om een project
te starten in het kader van meer Green Key’s in deze provincie. Van de ruim 560 Green Key bedrijven
in Nederland zijn er slechts 26 in de Delta. De provincie wil het project met name richten op hotel en
restaurantbedrijven. Samen met KHN afdeling Zeeland start in januari de werving naar 26
geïntereseerde ondernemers die in een gezamenlijk traject Green Key gecertificeerd willen worden.
bestellen.

Green Key Buitensportbedrijf
Green Key Nederland heeft in het afgelopen jaar de normenset Green Key buitensport gemaakt. Op
basis van de dagattractienormen zijn specifieke criteria toegevoegd. In samenwerking met de
brancheorganisatie VEBON. In een gezamenlijk traject zijn een 8 tal buitensportondernemers aan de
slag gegaan onder leiding van keurmeester Pieter Galema. Tijdens de ALV van VEBON op 27
november jl. zijn de Green Key’s uitgereikt aan: Markant Outdoorcentrum (Braamt), Wilgje
Buitensport (Buren), Rocks ’n Rivers (Tilburg), Fitt Outdoor (Haaren) en de Holland Evenementen
Groep (Zoelen).

Een aantal buitensportbedrijven hadden al de Green Key behaald op basis van de normen voor
dagattractie. Bij de volgende keuring zullen zij ook aan de specifieke buitensportcriteria moeten
voldoen. Dit zijn: Team Biesbosch, Vadesto, De Wilgenweard, Rofra, Omnivents en Rocca.

MVO activiteiten nemen toe
Ongeveer twee jaar geleden hebben we in de normen van de Green Key opgenomen dar er voor MVO
activiteiten ook punten te behalen zijn. Bij de normen zijn een hele reeks van suggesties gedaan maar
daarnaast worden er ook vele andere dingen gedaan. Het wordt steeds vanzelfsprekender dat er ook buiten
het bedrijf activiteiten ondernomen worden die een goed doel dienen. Dat hoeft helemaal niet veel moeite te
kosten. De waardering voor dat soort zaken is groot en het kan op de website van het bedrijf en in het
jaarverslag prima vermeld worden. Communicatie daarover is net zo belangrijk als de activiteit zelf.
In dat verband kwamen we onlangs de actie tegen van Unicef en de KIWANIS. Een seviceorganisatie die alleen
projecten doet voor kinderen. Beide organisaties hebben een doel om TETANUS de wereld uit te helpen. Dat
kan door kinderen een injectie te geven en daarmee voorkom je dat ze dood gaan. Het geld voor deze actie
wordt verzameld door oude mobiele telefoons die wel of niet meer werken en oude cartridges te verzamelen.
Met ieder mobieltje kunnen twee kinderen van de TETANUS afgeholpen worden.
Meedoen met zo'n actie kost geen geld. Op ieder bedrijf worden cartridges gebruikt. Je krijgt een verzameldoos
aangeleverd die gratis opgehaald wordt als die vol is met cartridges of telefoons. Op iedere hotelkamer wordt
in de informatiemap een enveloppe opgenomen waarin oude mobiele telefoontjes gratis opgestuurd kunnen
worden. Dus ook de gasten kunnen aan de actie meedoen.
Interesse om mee te doen mail naar www.stoptetanus.nl en u kunt het materiaal dat u nodig hebt gratis
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BLAUWE VLAG
Uitreiking 2013.
De Blauwe Vlag uitreiking is ieder jaar weer een feestelijke gebeurtenis dat veel media aandacht
trekt. Het ene jaar is de uitreiking op een strand, het andere jaar op een jachthaven. In 2013 heeft
Jachthaven Rhoon haar gastvrijheid aangeboden. De uitreiking zal plaatsvinden op donderdag 16 mei
a.s. (dat is de donderdag vóór Pinksteren). Stichting KMVK is reeds met een werkgroep van de
jachthaven Rhoon aan de voorbereidingen begonnen.

Bijzondere Blauwe Vlag inspecteur.
Dat WSV Sint Annaland niet voor niets de Blauwe Vlag is toegekend blijkt wel uit het feit dat begin
oktober een inspecteur in de vorm van een zeehond de haven grondig heeft geïnspecteerd en goed
bevonden.

Blauwe Vlag App.
De internationale coordinatie van de Blauwe Vlag heeft een app gemaakt voor Blauwe Vlag stranden
en jachthavens. Deze app is te downloaden op smartphones en geeft een wereldwijd overzicht van
alle locaties. Door Nederland te selecteren als bestemming komen alle (nu 139) Blauwe Vlag locaties
in beeld.
De coordinaite in Denemarken heeft beloofd de app uit te breiden, o.a. door een link aan te brengen
met de website van desbetreffend strand of jachthaven waar de consument naar gezocht heeft.
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Koplopersgroep Blauwe Vlag jachthavens.
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangekondigd met een project te starten om Blauwe Vlag
jachthavens nog duurzamer te maken dan de criteria van de Blauwe Vlag eisen. Vrijwillig meldden 13
jachthavens zich aan voor dit project: Passantenhaven Dellewal (Terschelling), Jachthaven
Zaadnoordijk (Uitgeest), Jachthaven Rhoon (Rhoon), Jachthaven Marnemoende (IJsselstein), Marina
Muiderzand (Almere), Jachthaven Naarden (Naarden), Jachthaven Bruinisse (Bruinisse), Jachthaven
Zwarte Water (Zwartsluis), Delta Marina (Kortgene), Seaport Marina (IJmuiden), Jachthaven
Wetterwille (Loosdrecht) en Jachthaven Het Anker (Loosdrecht).

Twitter
Blauwe vlag is nu ook te volgende via twitter @BlauweVlag

Tarieven Stichting KMVK 2013
De Stichting heeft de tarieven van de keurmerken Blauwe Vlag, Green Key en Nationale Classificatie
Groepsaccommodaties voor 2013 als volgt vastgesteld:
Blauwe Vlag:
Jachthavens
Stranden

€ 585
€ 1150

Green Key
Klein
Middel
Groot

€ 295
€ 445
€ 699

Nationale Classificatie Groepsaccommodaties
Jaarlijkse deelnamekosten
€ 143,25
Extra gebouw(en)
€ 23,80
Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Contactgegevens
Wij hopen u met deze nieuwsbrief weer op de hoogte te hebben gebracht van de ontwikkelingen en
het laatste nieuws. Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u ook een stukje laten plaatsen in onze
volgende nieuwsbrief, neemt u dan contact met ons op.
Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit
Hoofdstraat 82
Postbus 102
3970 AC Driebergen
Erik van Dijk / Laska Hurenkamp/Antje van de Brug

Telefoon:
Fax:
Email:
website:

0343-52 47 20
0343-52 47 01
info@kmvk.nl
www.kmvk.nl

Alle rechten voorbehouden. De elektronische nieuwsbrief is samengesteld door de Stichting KMVK. Mocht u vragen hebben naar
aanleiding van de nieuwsbrief, neem dan contact met ons op via info@kmvk.nl. Uiteraard is de redactie ook altijd geïnteresseerd in
nieuwsberichten en tips om de nieuwsbrief verder te verbeteren. Wij zien uw suggesties graag tegemoet.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen stuurt u dan een reply met in de onderwerpregel ‘Verwijderen nieuwsbrief’
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