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Jaarverslag   

Verenigingsjaar 2018 

 

 

 

 

1. Inleiding 

Een jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van een vereniging, en dat is wat dit verslag 

beoogd te doen. We stevenen af op een toekomst die we samen vormgeven zoals in onze 

doelstellingen staat. Dat het van iedereen inspanningen vraagt zal duidelijk zijn.  

Het bestuur dankt iedereen voor de volharding en de inzet voor onze vereniging, de andere leden en 

de doelen die we willen bereiken. Desondanks een oproep om dat in samenwerking uit te breiden en 

uit te bouwen. Er zijn mogelijkheden, denk aan Natu-Ecodorp Oosterwold, en in Spanje komen 

ontwikkelingen op gang als het aan ons ligt.  

Wij hopen dat we U met dit jaarverslag een goed beeld van onze vereniging over 2018 geven. 

Bestuur Vereniging Natu-Eco@EU 

          Mei 2019 

 

2. Ledenontwikkeling 

Ledenwerving is geen doel op zich, maar een voertuig om mensen samen te brengen en zo onze 

doelstellingen te kunnen realiseren. Het gaat niet om zo veel mogelijk mensen te binden, maar om 

de juiste mensen te vinden. In de beperking zal ook de kracht zitten. Ons beperkte aantal leden 

nodigt ons wel allemaal uit om de juiste mensen aan ons voor te stellen en te binden. 

Het ledenaantal stond aanvang van 2018 op 16 leden. Per 1/1/2019 zijn nog 11 leden ingeschreven. 

Sommige leden hebben opgezegd, nieuwe leden hebben zich weer aangesloten. Een basis is gelegd. 

Einde 2018 hebben enkele leden afscheid van ons genomen. Onze vereniging bleek wat 

doelstellingen betreft te weinig overeenkomsten met hun woonwensen en mogelijkheden te 

vertonen. Anderen stapten weg door veranderde persoonlijke omstandigheden. 
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3. Ledenvergaderingen 

De vereniging heeft twee algemene ledenvergaderingen (ALV) gehouden in 2018. 

Op 29 april 2018 hebben we op de Bessenhof bij Reeuwijk vergaderd en gegeten nadat we heerlijk 

van de sauna gebruik hebben mogen maken. De samenhorigheid was optimaal tijdens deze 

bijeenkomst en besluiten werden genomen zoals statutair binnen de vereniging noodzakelijk zijn.  

Het contributievoorstel van het bestuur werd aangehouden tot aan een extra najaarsvergadering, 

waartoe ter vergadering unaniem werd besloten.  

23 september 2018 is een tweede ALV georganiseerd op verzoek van de leden. Na de sauna op 

Gravingen hebben we bij Inge thuis gegeten en vergaderd. Het contributievoorstel en het voorstel 

voor een nieuw logo werden unaniem door de leden genomen. Inge heeft daar een nader uitgewerkt 

voorstel voor de basiswaarden van een leefgemeenschap voor onze vereniging gepresenteerd. De 

sfeer was goed en prettig. 

 

4. Adviseurs 

De verenigingsleden blijken samen nog niet op alle vlakken - die met onze doelstellingen te maken 

hebben - voldoende kennis in huis te hebben (als dat al mogelijk zou zijn, het blijft een complex 

gebeuren). Kees Spruit heeft de vereniging helaas los moeten laten. Jan Veerkamp en Rene Sterk zijn 

nog steeds beschikbaar voor juridische advisering. De voorzitter heeft actief zijn netwerk verder 

uitgebouwd richting mogelijke adviseurs op andere expertisegebieden. 

 

5. Bestuur 

De bezetting van het bestuur blijft een zorg in onze vereniging. Te veel van de werkzaamheden 
komen op enkele personen terecht en daarmee maakt de vereniging zich enorm kwetsbaar. Deze 
zorg is in het bestuur met regelmaat punt van bespreking geweest. De vacature van de secretaris 
heeft het gehele jaar open gestaan en is voortdurend gecommuniceerd. 
 
Het bestuur in 2018: 
Penningmeester W.L.J. Anema (Wiebe): Benoeming aanvaard per 5 oktober 2016. 
Secretaris  Waarneming door Edwin vanaf 16 november 2017. 
Voorzitter  E.J.F. Roovers (Edwin): Benoeming aanvaard per 5 oktober 2016. 
 
Binnen het bestuur hebben in het verslagjaar geen mutaties plaatsgevonden. 
 
Het bestuur werkt vooral met korte lijntjes op een praktische wijze via een actielijst om de 
werkzaamheden en activiteiten te stroomlijnen. Dit mede omdat de penningmeester deels in Spanje 
verblijft, onder andere om daar de Spaanse Natu-Eco-groep van de grond te krijgen.  
 
De samenwerking in het bestuur is open, prettig en positief, ondanks soms verschillende visies. Men 

heeft elkaar gewaardeerd en ondersteund. Van de bestuurswerkzaamheden is een overzicht 

opgenomen als bijlage bij dit jaarverslag. 

  



 
  Jaarverslag 2018 
 

 
3 

 

 

6. Landenactiviteiten 

Hierbij geven wij U een beknopt overzicht van de activiteiten in de landen. Voor meer informatie 

verwijzen wij U graag naar onze website. Verder lopen er sinds einde 2018 contacten om in België 

namens de vereniging te starten richting een groep van de vereniging. 

6.1. Nederland 

Initiatiefnemer Edwin is volop aan de gang geweest voor wat we zijn gaan noemen Natu-Ecodorp 

Oosterwold, een ontwikkeling in de Ontwikkelregio Oosterwold (Flevopolders).  

Op zaterdag 17 november 2018 heeft de lancering van het initiatief plaatsgevonden. Een ruimte 

naast de ecologische markt bij de Kemphaan (Almere) bleek daarvoor uitermate geschikt. Edwin 

heeft de voorbereidingen gedaan (organisatie / inhoudelijke presentaties / promotie / 

presentatiepanelen / etc.) en de presentatie gegeven. Max was als lid van de vereniging aanwezig. 

Het aantal aanwezigen (5) was beperkt, mede doordat twee mensen door privé omstandigheden 

verhinderd waren. De interactie was goed en er was veel waardering en respect voor het verrichte 

werk om tot deze bijeenkomst en de voorstellen te komen.  

Na afloop hebben we met een klein gezelschap een verkenning van een deel van het gebied 

Oosterwold gedaan, waarbij het enthousiasme van de mogelijke deelnemers verder toenam. 

Één persoon is na de bijeenkomst lid geworden en heeft zich zo bij het initiatief aangesloten.  

Einde 2018 staan 6 personen geregistreerd om deel te gaan nemen. 

Via de website van de vereniging is de nodige informatie over het initiatief beschikbaar. 

 

6.2. Spanje 

Binnen de vereniging is Lambert als initiatiefnemer gestart met een specifieke Bootgroep Spaanse 

Eilanden. Het is de bedoeling met een gezamenlijke boot aan / bij de Canarische Eilanden een groep 

te gaan vormen conform de principes van onze vereniging.  

Namens de vereniging blijft penningmeester Wiebe op het vasteland van Spanje zoekende. 

Mogelijkheden zijn er gezocht in de regio Zuid Spanje, onder andere samen met een regionale 

makelaar. Tot op heden heeft deze summiere zoektocht niets concreets opgeleverd. Een van de 

oorzaken is het nu nog  gering aantal medestanders  in Spanje .  

 

Streven is nu eerst een aantal belangstellende mensen bij elkaar te krijgen, die op of rond Vera Playa 

een contact- en vriendenkring wil en kan vormen. Vanuit die positie kan dan vanuit een hechtere 

basis/groep een gerichtere zoektocht naar een geschikt perceel/locatie worden ondernomen. 

 

6.3. Frankrijk 

Voor onze vereniging is alleen de voorzitter nog enigszins actief geweest om een mooie en 

realistische optie in Frankrijk in beeld te krijgen. 
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Er kwam in 2018 één prachtige en betaalbare optie voorbij, maar deze was al erg snel buiten beeld: 
Domaine Naturiste Le Mas Chouchet (Eymoutiers). De voorzitter heeft met de eigenaren van dit 
domein al enkele jaren contact en heeft hen dit jaar in de zomer geholpen. Eigenaren Frank en 
Tineke hebben in de zomer onverwacht het domein te koop gezet. De oorzaak was mede een 
ongeval in het voorjaar waardoor Frank een langdurige herstelperiode in ging. 
De interesse was dermate groot dat Edwin helaas niet eens kon opteren voor onze vereniging. 

Binnen 14 dagen waren er al verschillende serieuze gegadigden en in augustus was het gehele 

domein al verkocht. Helaas ook direct adieu naturisme. De nieuwe eigenaren hebben het domein als 

private woonomgeving vanaf oktober 2018 in handen. Een gemiste kans. 

 

7. Communicatie 

Onze vereniging heeft gewerkt aan naamsbekendheid en aan het vestigen van onze naam. Naturisme 

is daarbij leidend geweest. Inzet op het gebied van ecologisch wonen en samenwonen / cohousing 

geeft helaas (te) weinig respons tot op heden. 

Vanuit de vereniging worden eens per kwartaal nieuwsbrieven verzonden. Het aantal ontvangers 

groeide naar bijna 100 personen (een groei van 40%). 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. 

Promotiematerialen zijn verder ontwikkeld en beschikbaar (veelal via de website) voor de vereniging, 

waaronder posters, kaartjes en een folder voor de ledenwerving. 

Onze vereniging is actief binnen Facebook. Er is een aparte (besloten) facebookgroep Natu-Eco@EU 

die vaak bezocht en gevuld wordt. Einde 2018 zijn we uitgegroeid tot bijna 250 lezers/deelnemers 

(een groei van 43 %). We zijn gestart met Twitter en Instagram voor de vereniging. 

In het verslagjaar heeft Max de taak als webmaster op zich genomen en is zo voortdurend 

beschikbaar om samen met Edwin de website verder te ontwikkelen. De website www.natu-eco.eu 

wordt wekelijks bijgewerkt en verder uitgebouwd en vormt een belangrijk communicatiemiddel van 

de vereniging. Het aantal bezoekers fluctueert behoorlijk, de blogs en het forum op de website 

zouden intensiever gebruikt mogen worden. Bijdragen vanuit de leden zijn er soms. 

  

http://www.natu-eco.eu/
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8. Activiteiten 

De leden van de vereniging zijn voortdurend 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 dit 

jaarverslag toegevoegd. 

 

9. Afsluiting: verder in 2019 

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

werkzaamheden die er binnen de vereniging in 2018 zijn verricht. 

We zijn er nog niet, maar de beweging is op gang in Nederland en de kansen zijn er. Initiatieven 

komen in beeld. Of dat Oosterwold of elders in Nederland, in Spanje of een ander land zal gaan 

worden staat zeker nog open. Met een groep actieve deelnemers kan de vereniging beter in actie 

komen als zich kansen voor gaan doen. Krachtig doorpakken als zich opties voordoen kan alleen als 

een groep al met elkaar bekend is en samen kan aanpakken. Het groepsgevoel is de sleutel voor 

succes zo leert de ervaring. 

Als je wilt, is afwachten geen optie, je wordt, bent en blijft de regisseur van je eigen leven. 

 

Bestuur Vereniging Natu-Eco@EU 

     

    Mei 2019 

 

 

 

 

10. Bijlagen. 

 

A. Overzicht Leden-activiteiten 2018. 

B. Overzicht afspraken / bijeenkomsten / besprekingen in 2018. 
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Bijlage A. 

Overzicht aangeboden bijeenkomsten voor leden van vereniging Natu-Eco@EU in 2018 

2018-01-01 Promotie Nieuwjaarsduik 2018 

februari Vera Playa (S) verkenning en promotie 

2018-04-07 Ledendag Aarde Oase Wambeek (B) 

2018-04-28 Promotie op Flevonatuur en onderzoek 

2018-04-29 Ledendag en ALV (op de Bessenhof (Reeuwijk)) 

2018-05-07 Promotie Athena Ossendrecht 

2018-06-02 Promotie bij Naked Tour Kunsthal Rotterdam 

2018-06-30 Promotie NFN Feest Zandvoort 

2018-07-07 Promotie World Naked Bike Ride 

2018-09-23 Ledendag en ALV (Gravingen & Utrecht) 

2018-09-29 Promotie Eindfeest Adam & Eva Zandvoort 

2018-10-20 Promotie Chamavi (Flevoland) 

2018-11-02 Huiskamerbijeenkomst ‘Onderzoek’ Gouda 

2018-11-17 Lancering Oosterwold + gebiedsverkenning 

2018-11-25 Promotie Zon & Leven 

2018-12-23 Promotie Berkenwoude 

2018-12-30 Promotie Apeldoorn (naaktzwemmen) 

2018-12-31 Promotie Gravingen 

 

Door het jaar zijn daarbovenop maandelijks huiskamerbijeenkomsten georganiseerd. 

Leden hebben hier echter weinig op ingehaakt waardoor deze regelmatig vervielen. 

Verder zijn vaak uitnodigingen gedaan tot gezamenlijke deelname aan evenementen. 
 

 

  



 
  Jaarverslag 2018 
 

 
7 

 

 

Bijlage B. 

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

2018-01-01 Promotie Nieuwjaarsduik 2018 

2018-01-07 Overleg Webmaster / Naaktzwemmen Apeldoorn 

2018-01-21 Bestuur via Skype 

2018-02-03 Overleg Adviseur (Breda) 

2018-02-24 Vera Playa (S) verkenning en promotie 

2018-02-28 Bestuur (Vera Playa) 

2018-03-11 Overleg Webmaster / Naaktzwemmen Apeldoorn 

2018-03-23 Tiny House Adventure / Tekta Architecten 

2018-04-07 Ledendag Aarde Oase Wambeek (B) 

2018-04-11 Bestuursvergadering Hoofddorp 

2018-04-14 Overleg Adviseur (Breda) 

2018-04-22 Overleg Adviseur (Gouda) 

2018-04-28 Tiny House Adventure / Tekta Architecten 

2018-04-28 Promotie op Flevonatuur en onderzoek 

2018-04-29 Ledendag en ALV Bessenhof (Bessenhof) 

2018-05-07 Promotie Athena Ossendrecht 

2018-05-09 Overleg Adviseur (Breda) 

2018-06-02 Promotie bij Naked Tour Kunsthal Rotterdam 

2018-06-18 Overleg nieuw lid optie (Gouda) 

2018-06-29 Bestuursvergadering Hoofddorp 

2018-06-30 Promotie NFN Feest Zandvoort 

2018-07-07 Promotie World Naked Bike Ride 

2018-07-15 Overleg Adviseur (Breda) 

augustus Promotie & research Frankrijk 

2018-08-21 Bestuursvergadering Gouda 

2018-09-23 Promotie & ledendag-ALV (Gravingen & Utrecht) 

2018-09-29 Promotie Eindfeest Adam&Eva 

2018-10-20 Promotie Chamavi + de Kemphaan + gebiedsverkenning 

2018-11-02 Huiskamerbijeenkomst ‘Onderzoek’ Gouda 

2018-11-12 Overleg Architect Veldhoen (Amsterdam) 

2018-11-17 Lancering Oosterwold + gebiedsverkenning 

2018-11-25 Promotie Zon & Leven (Berkenwoude) 

2018-12-01 De Kemphaan + Tekta Architecten + bewoners Oosterwold 

2018-12-23 Promotie Berkenwoude 

2018-12-30 Promotie Apeldoorn  

2018-12-31 Promotie Gravingen 

   

   

   

   

   

   
 


