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1. Redactioneel.
Dit is de eerste nieuwsbrief van onze vereniging. Dat er interesse voor ons initiatief is blijkt: er zijn
meer dan 25 inschrijvingen binnen een week ontvangen. Hopelijk gaan de ontwikkelingen snel verder
en kunnen we met grote regelmaat een nieuwsbrief verzenden. Dat betekent dan dat er veel te
melden is en dat jullie inbreng groot is. Samen zullen we werken aan onze toekomst.
Onze doelstelling is dat iedereen een inspanning doet om ons gezamenlijke doel te realiseren:
samenleven en wonen op naturistische, ecologisch verantwoorde en zelfvoorzienende wijze.
Laat gerust eens wat van jullie horen.
Edwin Roovers, voorzitter.
2. Van het bestuur.
Binnen een sociocratie - zoals in onze doelstelling staat – heb je eigenlijk geen bestuur in de zin van
een verenigingsbestuur nodig. Voor informatie over sociocratie zie http://www.sociocratie.nl/ .
Bij zowel notaris als bij de Kamer van Koophandel wil men bestuursleden van een vereniging kunnen
registreren en daarom is er ondanks dat alles een bestuur (met mailadressen):




Nicolette Rijpsma, secretaris, secretaris@natu-eco.eu
Wiebe Anema, penningmeester, penningmeester@natu-eco.eu
Edwin Roovers, voorzitter, voorzitter@natu-eco.eu

Het bestuur vergadert niet op een vaste locatie of op vaste tijden. Via skype wordt wel regelmatig
overleg gevoerd en uiteraard is er veel uitwisseling via de mail en skype over allerlei zaken.
Belangrijk op dit ogenblik is dat Nicolette behoorlijk in de lappenmand zit. Namens alle leden wensen
we haar via deze weg veel beterschap.

3. Agenda.
Op zondag 5 maart gaan we met deelnemers lunchen en daarna naar de Aardehuizen in Olst. Er zal
daar een rondleiding worden verzorgd. www.aardehuis.nl geeft voorafgaand de nodige informatie.
Aanmeldingen kunnen nog via het evenement in de facebookgroep of mail even de voorzitter.
Vóór de komende zomer willen we een bijeenkomst beleggen over de ontwikkelingen en opties.
Leden kunnen zo ook verder met elkaar kennis maken. Dit zal onder andere de projecten in Spanje
en Frankrijk betreffen.
Wilt je een activiteit opzetten dan horen we graag van je. Dat kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld
een huiskamerbijeenkomst met bijvoorbeeld samen koken. Is er misschien in je omgeving een
ecologisch interessante activiteit, of een naturistische activiteit? Dan is dat leuk om daarmee
anderen van de (aspirant) leden te leren kennen en er bij te betrekken. Andere ideetjes, graag.
Wiebe zit momenteel nog in Spanje. Hij bezoekt locaties waar we een woonproject zouden kunnen
realiseren. Volg de ontwikkelingen via zijn blog op onze website. Wie weet ziet U kans in Spanje hem
te bezoeken. Hij heeft mogelijkheden in het huisje om nog anderen van de groep te huisvesten.
Neem daartoe contact op met Wiebe via penningmeester@natu-eco.eu
4. Gezocht: Vrijwilligers
We zijn voor onze vereniging op zoek naar mensen die actief willen participeren. Een overzicht van
de mogelijkheden:
- Iemand die de website wil onderhouden en verder uit wil bouwen.
- Een persoon die de verenigingsactiviteiten wil coördineren.
- De man of vrouw die financiële onderbouwing van projecten kan ontwikkelen.
- Iemand die de communicatie verder wil opbouwen.
- De vrijwilliger die graag de nieuwsbrieven wil opbouwen / verzenden.
Natuurlijk zijn andere bijdragen altijd welkom en worden gewaardeerd.
5. Ontvangen Donatie.
We hebben een donatie van € 150,- ontvangen van iemand die in eerste instantie lid zou worden,
maar door privé omstandigheden en ontwikkelingen er van af ziet. Dat zijn trouwens positieve
persoonlijke ontwikkelingen bij hem. De vereniging is hem daarvoor zeer erkentelijk.
6. Gesprek met de NFN.
Edwin is als voorzitter uitgenodigd bij de NFN en heeft gesproken met Kristine Kouman, directeur en
Bernd Huijser, adviseur. Het gesprek was oriënterend te noemen. Verschillende zaken kwamen aan
de orde maar ecologisch en zelfvoorzienend leven in combinatie met naturisme is voor hen geen
onderwerp in de strategie. Hun hoofddoel is in principe de naaktrecreatie, het naturistisch wonen
heeft daarin weinig plaats. Of we als vereniging ons willen gaan aansluiten bij de NFN is nog even een
open einde. De marketingafdeling van de NFN gaat ons voorstellen doen over de wijze en tegen
welke voorwaarden zij ons initiatief kunnen en willen steunen. Goed is dat ze nu in ieder geval weet
hebben van ons bestaan en initiatief.
Een uitgebreid verslag en de overwegingen worden binnenkort in het ledendeel van de website
gepubliceerd.

7. Van de leden.
In deze rubriek kunnen de leden altijd berichten plaatsen die voor iedereen van belang zijn. Dat
kunnen leuke, spannende, informatieve en andere berichten zijn. Zoek je bijvoorbeeld een
vakantiemaatje? Stuur als je wat wilt plaatsen even een bericht aan redactie@natu-eco.eu
8. Lidmaatschap & Contributie.
Een vereniging met onze doelstelling zal alleen kunnen bestaan bij de inzet van vrijwilligers en de wil
om tot een gezamenlijke woongroep en huisvesting te komen. In welke vorm dan ook, en in welke
intensiviteit dan ook. We maken kosten vanwege wettelijke bepalingen (notaris / KvK /
verslaglegging), de kosten van de website, kosten van administratie, kosten van communicatie, etc.
Vrijwilligers krijgen geen van allen vergoedingen en reis- en verblijfkosten draagt iedereen zelf. We
doen het werk allemaal als vrijwilliger voor de vereniging en voor onszelf natuurlijk zeker ook.
Om het initiatief te laten slagen ontkomen we niet aan een basale contributie.
De contributie is in aanwezigheid van 12 personen tijdens de oprichtingsvergadering gesteld op
jaarlijks een bijdrage van € 30,- . Éénmalig wordt bij inschrijving een bijdrage extra gevraagd van €
40,- om de opstart- en oprichtingskosten te dekken. De hoogte van deze bedragen zal voor 2018 in
een vergadering (ALV) nog worden vastgesteld en kan jaarlijks wijzigen.
Ons rekeningnummer bij de Triodosbank is: NL36 TRIO 0338 4137 66.
Aanmelden voor een lidmaatschap kan via secretaris@natu-eco.eu
9. Website operationeel.
Zoals jullie weten is de website opgezet en wordt regelmatig bijgewerkt. Overigens hebben we de
websitenamen www.natu-eco.eu en www.natu-eco.nl beiden geregistreerd. Ze zijn aan elkaar
doorgelinkt zodat iedereen die er op zoekt dezelfde informatie krijgt. Suggesties en bijdragen kunt U
altijd sturen via communicatie@natu-eco.eu
10. Ledendeel geactiveerd.
Binnen de website is een deel gereserveerd voor diepgaande informatie die alleen voor leden van
belang is. Denk hierbij aan oproepen voor Algemene Vergaderingen, vergaderstukken, uitgebreide
achtergrondinformatie over projecten, notulen van vergaderingen, actielijsten, besluitenlijsten,
notities, enzovoorts. Het wachtwoord hiervoor wordt je via mail toegezonden nadat het
lidmaatschapsgeld is ontvangen. Voor lidmaatschap / aanmelding zie onder punt 8 in deze
nieuwsbrief.
11. Vraag & aanbod.
In deze rubriek willen we mogelijke aanbiedingen en vragen van leden gaan plaatsen. Stuur ons voor
de komende nieuwsbrief gerust een berichtje om hier te plaatsen via redactie@natu-eco.eu
Ik hoop dat ik jullie namens onze vereniging heb kunnen informeren.
Ik hoor graag van jullie opmerkingen, vragen en suggesties.
Edwin Roovers, voorzitter.

