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1. Inleiding 

Dit is het eerste jaarverslag van de nieuwe vereniging Natu-Eco@EU. Ik wil U namens het bestuur 

inzicht verstrekken van de werkzaamheden die tot einde 2017 - vanaf de oprichting - zijn 

ondernomen om tot realisatie van onze gezamenlijke doelstellingen te komen. 

Een turbulent jaar aangezien we vanuit het niets gestart zijn en derhalve de nodige uitdagingen 

hebben ontmoet om tot een stabiele organisatie te komen. Er zijn nog geen groepen gevormd en nog 

geen woongroepen gestart, maar de basis is opgebouwd en we zijn groeiend. 

Wij hopen dat U de informatie tot U wilt nemen. 

Bestuur Vereniging Natu-Eco@EU 

          April 2018 

 

2. Oprichting Vereniging Natu-Eco@EU 

In 2014 is initiatiefnemer Edwin Roovers een discussielijntje gestart op een naturismeforum over 

naturistisch leven en wonen, welke al snel interesse bij meer mensen wist op te wekken. In juni 2015 

is een eerste ontmoetingsdag voor belangstellenden belegd. Nicolette Rijpsma en Wiebe Anema 

hebben toen aangehaakt als initiatiefnemers / kwartiermakers.  

Vervolgens is in mei 2016 een oprichtingsvergadering belegd en is in juni 2016 een bijeenkomst 

geweest waar over de voorliggende concepten van statuten, reglementen, contributie en andere 

werkafspraken positief werd besloten. De drie initiatiefnemers werd verzocht - door alle aanwezigen 

op deze bijeenkomsten - om het eerste bestuur te vormen. Hiermee hebben zij ingestemd. 

Vervolgens hebben de initiatiefnemers op 5 oktober 2016 bij mr. Henri Marc Francois Neve te 

Leiderdorp de vereniging opgericht en is de vereniging ingeschreven bij de Kamer van koophandel.  

Plaats van vergaderingen is met regelmaat Naturistenpark Flevonatuur geweest. 
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3. Ledenontwikkeling 

Bij de oprichtingsvergadering/bijeenkomsten van de (dan nog informele) vereniging waren 18 

personen betrokken, hetgeen een indicatie van een mogelijk eerste ledenbestand gaf. 

Na de oprichting, en een eerste daadwerkelijke verzoek tot aanmelding als lid van de vereniging 

bleken helaas echter slechts 6 van die personen daadwerkelijk te besluiten tot de vereniging toe te 

treden. Dat was een tegenvaller, men droeg allerhande redenen aan om geen lid te worden.  

Door inspanningen, van vooral het bestuur, stond de teller einde 2017 uiteindelijk op 16 leden. Een 

fikse groei van het aantal leden in amper 12 maanden tijd was een feit. 

2 personen hebben zich in 2017 wel aangemeld, maar hun inschrijfgelden / eerste contributie nooit 

betaald en zijn derhalve niet meegeteld in dit totaaloverzicht. Zij zijn niet/nooit als lid geregistreerd.  

Helaas heeft 1 van de 6 startleden einde van 2017 aangegeven dat hij uit de vereniging stapt, 

aangezien hij persoonlijk voor een andere wijze van (samen)leven heeft gekozen. 

4. Bestuur 

Voorafgaande aan de formele oprichting zijn drie initiatiefnemers als bestuursleden gevraagd voor 

de in eerste instantie informele vereniging. Bij de oprichting zijn zij benoemd tot bestuursleden bij 

notariële akte voor de formele vereniging Natu-Eco@EU.  

Met betrekking tot de invulling van de secretarisfunctie heeft er geen zegen op de vereniging gerust. 

Nicolette heeft haar inzet voor het bestuur moeten beëindigen door gezondheidsredenen. Renske 

nam daarna de functie over, maar heeft na enkele maanden op persoonlijke overwegingen (buiten 

de vereniging gelegen) besloten dat niet waar te kunnen maken en af te moeten haken. Vervolgens 

heeft Paul zich aangemeld voor deze functie, maar heeft hij zijn kandidatuur ingetrokken toen bleek 

dat er bezwaren tegen zijn benoeming bestonden. Sindsdien is er een vacature, welke bij de leden 

bekend is en via de website van de vereniging gecommuniceerd wordt. Edwin neemt waar. 

Mutaties in het bestuur: 
Penningmeester W.L.J. Anema (Wiebe): Benoeming aanvaard per 5 oktober 2016. 
Secretaris  N.H. Rijpsma (Nicolette): Benoeming aanvaard per 5 oktober 2016. 

Nicolette terug/uitgetreden per 1 september 2017. 
   Toegetreden R.T. Hoekstra (Renske) per 1 september 2017. 
   Renske terug/uitgetreden per 16 november 2017. 
   Waarneming door Edwin vanaf 16 november 2017. 
Voorzitter  E.J.F. Roovers (Edwin): Benoeming aanvaard per 5 oktober 2016 
 

De initiatiefnemers hebben verschillende vergaderingen voorafgaande aan de oprichting belegd bij 

bestuursleden thuis. Het formele bestuur heeft met regelmaat en bijna maandelijks afgestemd en 

vergaderd, waarbij optimaal gebruik werd gemaakt van de mogelijkheden van skype-vergaderingen. 

Het bestuur heeft besloten dat er vooral gewerkt werd op een praktische wijze via actielijsten om de 

werkzaamheden en activiteiten te stroomlijnen. De samenwerking in het bestuur is open, prettig en 

positief, ondanks soms verschillende visies. Men heeft elkaar gewaardeerd en ondersteund. 

  



 
  Jaarverslag 2016-2017 
 

 
3 

 

 

5. Adviseurs 

De verenigingsleden bleken niet op alle vlakken - die met onze doelstellingen te maken hebben - 

voldoende kennis te hebben. Derhalve zijn we gelukkig dat als adviseurs beschikbaar zijn en zijn 

geweest Kees Spruit voor bouwkundige zaken en Jan Veerkamp voor juridische advisering. Op de 

achtergrond heeft de voorzitter een lijntje voor advies naar een deskundige op het gebied van 

zelfvoorzienend wonen en ecologische landbouw. 

6. Onderzoeken 

Vereniging Natu-Eco@EU heeft zich ten doel gesteld: Het oprichten van woongroepen en het 

realiseren van gezamenlijke huisvestigingen met als basis naturistisch leven en verantwoord wonen 

op ecologisch en biologisch principes in Europa (statuten, artikel 2.). Bij de oprichtingsvergadering 

hebben de toen aanwezigen de door de initiatiefnemers ontwikkelde Strategische Nota en het Plan 

van Eisen vastgesteld, als eerste basis tot verdere opbouw van de vereniging. 

Vanaf het begin af aan stromen de suggesties binnen van te koop staand onroerend goed welke we 

aan zouden kunnen kopen, echter heeft de vereniging daar vooralsnog geen financiële 

mogelijkheden voor. De groepsvorming lijkt voorlopig nog niet voldoende om op die wankele basis 

een gezamenlijke aankoop (met vaak stevige financiële consequenties) op ons te gaan nemen. 

Een kort overzicht van de ontwikkelingen in de verschillende landen. 

6.1. Nederland 

Namens de vereniging is vooral de voorzitter bij verschillende ontwikkelingen in Nederland aan de 

gang geweest. De belangrijkste en meest realistische opties die deze jaren aan bod zijn geweest zijn: 

a. Camping Polderflora in het Groene Hart (omgeving Alphen aan de Rijn). Helaas bleek deze 

optie – ondanks de aantrekkelijkheid van de in werking zijnde camping en 

inkomstenmogelijkheden – zo dicht langs de doorgaande weg N11 te liggen dat Edwin en 

Renske samen besloten hebben hier geen verdere energie in te steken. 

 

b. Nevengebied van afdeling Berkenwoude van Zon en Leven (Berkenwoude). Tijdens de 

ledendag op Berkenwoude is de optie opgeworpen om naast / op het terrein van 

Berkenwoude een gebied voor onze vereniging te gaan opzetten. Renske en Eddy - die 

hiervoor vooral voelden – wisten geen nadere aansluiting te vinden of voorstellen met 

nadere uitwerking hiertoe uit te kunnen werken / aan te bieden. 

 

c. Ontwikkelregio Oosterwold (Flevopolders). Edwin heeft op het evenement Tiny House 

Jamboree contact opgebouwd met een architect/ontwikkelaar en heeft met hen herhaald 

overleg gevoerd over de mogelijkheden in dit gebied. Die liggen er zeker en men gaf aan ons 

initiatief te willen ondersteunen / begeleiden. Daartoe was het zaak een tiental participanten 

te vinden die samen als initiatiefgroep wilden gaan aanpakken. De inschrijving stond einde 

2017 open. 
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d. Initiatief Immermoed (oorspronkelijk omgeving Ede). Drie initiatiefgroepen in de regio Ede 

waren al bezig om een terrein van de overheid / defensie te verkrijgen om daar met enkele 

andere woongroepen samen een aparte woonomgeving op te gaan bouwen. Een extra 

woongroep namens onze vereniging zou daarbij mogelijk in kunnen haken. De inschrijving 

stond einde 2017 open voor onze leden. 

 

6.2. Spanje 

Namens de vereniging is onze penningmeester Wiebe in Spanje vooral actief geweest. Mogelijkheden 

zijn er gezocht in de regio Zuid Spanje, samen met een regionale makelaar. 

In het verslagjaar zijn er Spanje 2 bezichtigingen geweest. De eerste betrof een perceel in 
Montechelvo (vlakbij Oliva) en tussen Valencia en Alicante, de tweede bezichtiging betrof een perceel 
in Puerta Lumbreras (60 km van Vera Playa).  
Beiden percelen bleken in erg vervallen staat te verkeren. Wel met voldoende grond, 8 tot 16 
hectares, maar niet bijster geschikt, door hun ligging en ongeschikt voor naturisme. Verder is bij 
beide opties heel veel werk te verrichten en is het niet mogelijk er al te wonen gedurende de 
werkzaamheden. In Montechelvo is de gemiddelde temperatuur enige graden lager dan In Vera Playa 
rond de 12 á 13 graden, in Puerta Lumberas is het weer vergelijkbaar met Vera Playa, alleen iets 
droger, en ‘s winters iets kouder, ‘s zomers iets warmer.  
  
Nadeel werd ervaren dat er geen ruggenspraak kon worden gehouden met mogelijke 
medegegadigden. Conclusie tot op heden: het lijkt in praktijk beter eerst een groep gegadigden te 
verzamelen, in het vrijwel ideaal gelegen Vera Playa in één van de naturistische resorts, welke 
overigens zeker niet geschikt zijn voor aankoop voor ons uiteindelijke doel / wens. Vervolgens  van 
hieruit een vriendschappelijke band op te bouwen (3 à 6 maanden per jaar) en dan met die 
gegadigden mogelijk interessante percelen te gaan bezoeken,. 
 

6.3. Frankrijk 

Voor onze vereniging is vooral de voorzitter, samen met enkele andere leden, actief bezig geweest 

om enkele realistische opties in Frankrijk in beeld te krijgen en aan de leden aan te bieden. 

a. Camping Naturiste Les Saules (Sussac), ruim 4 hectare. Voorzitter Edwin heeft namens de 

vereniging veel overleg gehad over een mogelijke overname en voortzetting van deze 

camping, met huisvesting van een woongroep van onze vereniging. De eigenaren werkten 

mee, zagen zeker mogelijkheden, kansen en hebben veel informatie gedeeld met ons. 

Verschillende leden van onze vereniging hebben het terrein bezocht en zagen 

mogelijkheden. Edwin heeft daarnaast een stel Nederlandse partners gevonden die wilden 

participeren en investeren voor een fors bedrag. Deze partners moesten door 

privéomstandigheden lopende de afstemmingen afhaken. Vanuit onze leden hebben zich 

geen gegadigden gemeld om mee in te stappen. Daarmee werd deze optie onbereikbaar. De 

camping is verkocht aan anderen en wordt in 2018 omgezet naar een textielcamping. 
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b. Domaine Naturiste Petits Fours (Les Busserolles). De Nederlandse eigenaar van dit domein 

van meer dan 20 hectares (inclusief een mini-camping en Chambre de Hôtes / Gîtes) heeft 

aangegeven met ons overleg te willen hebben over de mogelijkheden om een deel van zijn 

terrein met ons te gaan delen en samen met ons te willen werken. Verschillende leden en 

bestuursleden zijn bij hem langs geweest en hebben uitgebreid overleg gehad. Dat alles heeft 

tot op heden niet tot overeenstemming of start van een woongroep geleid. 

 
c. Gîte bij Domaine Naturiste Le Mas Chouchet (Eymoutiers). De voorzitter heeft met de 

eigenaren van dit domein al enkele jaren contact. Er werd een aanbieding gedaan om 

langdurig (aanvang 1 jaar) de naastgelegen gîte te huren (met recht van koop op termijn) met 

de bijbehorende volle hectare vrije grond (te gebruiken voor landbouwactiviteiten). Verder 

werd aangeboden dat de bewoners vrij gebruik mochten maken van de faciliteiten en 

voorzieningen van het naastgelegen domein (inclusief sauna / hot tube / zwemvijver). Een 

mooie kans voor enkele belangstellenden om zonder grote investeringen een start van een 

woongroep te realiseren. Hiervoor bleek bij de leden geen enkele interesse te bestaan. 

In het voorjaar 2018 staat een (markt)onderzoek gepland om meer inzicht in de woonwensen en 

beweegredenen van belangstellenden en leden te krijgen.  

Onderliggende documentatie/overzicht van de ontwikkelingen zijn via de website van de vereniging  

beschikbaar voor alle leden. Op de website staan meer uitgebreide toelichtingen en weblinks. 

7. Communicatie 

Onze vereniging heeft vanaf de start gewerkt aan naamsbekendheid en aan het bekendmaken en 

vestigen van onze naam in de branches waarin wij zoeken. Daarbij past bescheidenheid, we kunnen 

vooral veel leren van wat anderen al bereikt hebben. 

Vanuit de vereniging worden eens per kwartaal nieuwsbrieven verzonden waarvan de eerste drie in 

2017 zijn verzonden. Einde 2017 stond het aantal ontvangers op ruim 70 personen. Gezien de 

reacties blijken de nieuwsbrieven goed gelezen te worden. De vereniging heeft verschillende malen 

bij andere organisaties een bericht / oproep in hun nieuwsbrieven kunnen plaatsen om onze 

vereniging onder de aandacht van hun lezers te kunnen brengen. Dit met wisselend resultaat. 

Verder heeft het bestuur van de vereniging besloten waar nodig per mail ledenberichten aan de 

leden te zenden, vaak als er ontwikkelingen zijn waarop vaak een reactie gevraagd wordt. 

Eveneens is op het gebied van de externe communicatie gewerkt met kaartjes die uitgedeeld kunnen 

worden, enkele flyers die geprint en opgehangen of digitaal geplaatst kunnen worden en zijn 

allerhande activiteiten bezocht waarbij leden ons initiatief in beeld hebben getracht te brengen.  

De voorzitter heeft met verschillende organisaties namens de vereniging een netwerk opgebouwd en 

onderhouden wat voor onze vereniging van belang kan zijn. Naturistenverenigingen landelijk en 

lokaal, landelijke organisaties op het gebied van onze doelstellingen, plaatselijke woon-initiatieven, 

projectontwikkelaars, adviseurs, gemeenten, architecten, en dergelijke. 
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Vast en actief onderdeel van onze vereniging zit in de activiteiten binnen Facebook. Er is een aparte 

(besloten) facebookgroep Natu-Eco@EU die redelijk vaak bezocht en gevuld wordt. Einde 2017 

hadden we ongeveer 175 volgers. 

Onze website www.natu-eco.eu wordt wekelijks bijgewerkt en verder uitgebouwd en vormt een 

belangrijk communicatiemiddel van de vereniging. Het aantal bezoekers fluctueert behoorlijk, maar 

er is een groeiend aantal bezoekers en bezoeken op de website te zien. 

De (naams-)bekendheid van onze vereniging en haar doelstellingen is met al deze activiteiten 

uitgebouwd, waardoor wij binnen vooral de naturistenbranche zeker meer bekend zijn geworden. 

Binnen de ecologische / zelfvoorzienende branche hebben we nog wel een plaats te bevechten. 

Voor wat betreft de inspanningen die in dit jaar verricht zijn verwijs ik naar het in bijlage opgenomen 

overzicht aan het slot van dit jaarverslag. 

8. Activiteiten 

De leden van de vereniging zijn uitgenodigd en uitgedaagd om allerhande bijeenkomsten en 

activiteiten te bezoeken, te organiseren en mede vorm te geven. Dat alles met wisselend resultaat en 

met wisselende deelnames. Een overzicht hiervan is als bijlage aan het slot van dit jaarverslag 

toegevoegd als bijlage. 

9. Afsluiting en op naar 2018-2019 

Het bestuur hoopt dat zij met dit jaarverslag een beeld heeft kunnen schetsen van de activiteiten en 

werkzaamheden die er voor de vereniging in 2016 en 2017 zijn verricht. 

Er liggen grote uitdagingen als leden willen bereiken wat we volgens de statuten nastreven. Maar die 

uitdagingen gaan we niet uit de weg, het is immers ieders eigen (woon)wens en toekomst. 

Samenwerken, samen initiatieven nemen, samen veel bijeen komen en een groepsgevoel laten 

groeien, samen ….. samen ….. We zijn een speciale vereniging, met een speciaal doel en speciale 

statuten voor wat betreft de gezamenlijke besluitvorming. Ieders positieve inbreng is relevant.  

Samen maken wij onze toekomst. 

Vol goede moed zijn we 2018 gestart, met hopelijk de start van een eerste daadwerkelijke 

initiatiefgroep van onze vereniging die op de gelegde basis verder gaat bouwen. 

 

Bestuur Vereniging Natu-Eco@EU 

          April 2018 

10. Bijlagen. 

 

A. Overzicht Leden-activiteiten 2016-2017. 

B. Overzicht afspraken / bijeenkomsten / besprekingen in 2016 – 2017. 

  

http://www.natu-eco.eu/
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Bijlage 1. 

Overzicht aangeboden bijeenkomsten voor leden van vereniging Natu-Eco@EU in 2016-2017 

2016-11-06  Ledenbijeenkomst Flevonatuur (Zeewolde) 

2016-12-11  Huiskamerbijeenkomst leden (Gouda) 

2016-12-19  Ledenoverleg (Buiten Kaag) 

2017-01-01  Blote Nieuwjaarsduiken 

2017-02-11  Bijeenkomst Solonat / Sena55+ (Amersfoort) 

2017-03-05  Bezoek Rondleiding Woonproject Aardehuizen (Olst) 

2017-04-29  Excursie Voedselbos (Gouda) 

2017-06-11  Ledendag Abtswoude (Delft) 

2017-06-24  Ledendag Berkenwoude (Berkenwoude) 

2017-06-24  Naked Tour Kunsthal Mapplethorpe (Rotterdam) 

2017-07-01  World Naked Bike Ride (Amsterdam) 

2017-08-27  Wadlopen met leden (Schiermonnikoog) 

2017-09-09  NFN Festival (Soest) 

2017-10-01  Ledendag Gravingen (Tienhoven) 

2017-10-07  Tiny House Jamboree (Almere) 

2017-10-13  Huiskamerbijeenkomst Leden 

2017-10-29  Aspirant Ledenbijeenkomst (Gouda) 

2017-11-13  Huiskamerbijeenkomst Leden 

2017-12-03  Bezoek woongroep/rondleiding IEWAN (Lent) 

2017-12-13  Huiskamerbijeenkomst Leden 

2017-12-30  Afscheid NPN zwemmen (Nieuwkoop) 
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Bijlage 2. 

Overzicht Activiteiten / Promotie / Overleggen namens vereniging Natu-Eco@EU. 

Voorafgaand en tijdens de oprichtingsfase hebben de initiatiefnemers verschillende bijeenkomst 

gehad ter voorbereiding en om zich verder te oriënteren. Veel bijeenkomsten zijn bezocht met vooral 

drie doelen: uitbreiden van de bekendheid met ons initiatief, ledenwerving en netwerkopbouw. 

2016-11-06  Overleg op Flevonatuur (Zeewolde) 

2017-11-26  Overleg met eigenaren Les Saules (Gouda) 

2017-12-11  Overleg optie’s in Nederland (Gouda) 

2017-12-19  Ledenoverleg (Buiten Kaag) 

 JAN/MRT 2017  Research in Spanje (Vera Playa) 

2017-01-30  Oriënterend overleg makelaar (Culemborg) 

2017-02-11  Presentatie bij Solonat / Sena55+ (Amersfoort) 

2017-02-23  Overleg met NFN (Amersfoort) 

2017-03-05  Overleg Les Saules Partners (Deventer) 

2017-03-05  Bezoek Rondleiding Woonproject Aardehuizen (Olst) 

2017-03-22  Bezoek bijeenkomst It's the Food (Amsterdam) 

2017-04-01  Overleg workshop/vergaderlocatie Jax Art (Gouda) 

2017-04-22  Overleg Les Saules Partners (Amersfoort) 

2017-04-29  Research / oriëntatie Voedselbos (Gouda) 

2017-05-05  Onderzoek optie camping/locatie (Alphen a/d Rijn) 

2017-05-05  Overleg met adviseur Kees Spruijt (Wagenberg) 

2017-05-13  De Rode Hoed / Bijeenkomst It's the Food (Amsterdam) 

MEI 2017  Research / overleg in midden Frankrijk (Sussac / Les Busserolles) 

2017-06-11  Ledendag Abtswoude (Delft) 

2017-06-17  Bezoek / promotie bij Hart van Brabant (Tilburg) 

2017-06-24  Ledendag Berkenwoude (Berkenwoude) 

2017-06-24  Naked Tour Kunsthal Mapplethorpe (Rotterdam) 

JUL / AUG 2017  Research / overleg in midden Frankrijk (Sussac / Les Busserolles / Eymoutiers) 

2017-08-27  Wadlopen met leden (Lauwersoog – Schiermonnikoog) 

2017-09-09  NFN Festival (Soest) 

2017-10-01  Ledendag Gravingen (Tienhoven) 

2017-10-07  Bezoek Tiny House Jamboree (Almere) 

 OKT /DEC 2017  Research in Spanje (Vera Playa) 

2017-10-26  Overleg Tiny House Adventure (Lelystad) 

2017-10-29  Aspirant Ledenbijeenkomst (Gouda) 

2017-12-03  Bezoek Paul (kandidaat-secretaris) reiskosten (Westervoort) 

2017-12-03  Bezoek Woongroep IEWAN (Lent) 

2017-12-04  Bezoek Woongroep/project (Groningen) 

2017-12-30  Afscheid NPN zwemmen (Nieuwkoop) 
 

 


