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1. Redactioneel.
Beste lezers,
Einde 2017 zijn er wat wijzigingen geweest in ons ledenbestand, we zitten per 1-1-2018 op 14 leden
binnen onze vereniging. Voor 2018 voorzie ik verdere groei mede door de lopende activiteiten in de
Flevopolders en Zuid Spanje. Leuk dat we weer nieuwe leden mogen begroeten.
We liggen op schema voor de vorming van woongroepen. Klik op http://www.natu-eco.eu/onsideaal voor de actuele stand van zaken binnen onze vereniging. Nieuwe ideeën en initiatieven
ontvangen wij uiteraard graag, zodat we ons gezamenlijke motto, samen verder bouwen aan een
schone en naturistische toekomst gaan bereiken.
Verder hebben we voor nu wat korte informatie op een rij gezet.
Uiteraard wens ik iedereen een goed 2018 toe en hopelijk kunnen we dit jaar verder groeien
richting ons doel: samen wonen en werken in een gemeenschap op naturistische en zo ecologisch
mogelijke basis. Ik kijk er naar uit jullie weer te ontmoeten.
Samen maken we de woongroep(en).
Edwin Roovers, voorzitter.

2. Online-advertentie op NFN site
Binnenkort zal er een oproep / advertentie gaan verschijnen op de NFN site om meer mensen op de
hoogte te brengen van ons initiatief. Speciale aandacht zal deze eerste keer uitgaan naar de
initiatiefgroep Flevopolders. De oproep wordt ook elders geplaatst en misschien zelfs in de UIT!
3. Woongroep Nederland
Op zaterdagavond 13 januari 2018 zal in Gouda een sessie zijn om met de andere initiatiefnemers
kennis te maken. Samen gaan we de plannen opzetten om de woongroep Nederland vorm te geven
richting de mogelijkheden die er zijn in de Flevopolders. Aanmelden via secretaris@natu-eco.eu

4. Algemene Ledenvergadering 2018
Zoals we statutair verplicht zijn wordt er in het weekeinde van 28-29 april een Algemene
Ledenvergadering gepland. De uitnodigingen zullen naar de leden worden gezonden. Wil je er als
aspirant-lid / belangstellende bij zijn? Zorg dan dat je de agenda dat weekeinde blokkeert. Nadere
informatie over dag, tijd en locatie komt op onze website te staan en volgt via de nieuwsbrief.
5. Profieldeel leden op website.
De eerste profielen van leden zijn geplaatst, zodat mensen met elkaar kennis kunnen maken,
achtergronden kunnen raadplegen en vindbaar zijn. Samen maken we de site meer levendig en
werken we naar het meer samen optrekken van de leden.
6. Onderzoek / optie Spanje.
In de maanden januari-maart is jullie aanspreekpunt voor Spanje (Wiebe) nog in het naturistenresort
Vera Playa in Spanje. Enkele leden gaan er eind februari een week heen en het zou leuk zijn als er nog
meer belangstellenden/leden dan daar zijn. Nadere kennismaking onder de Spaanse zon!

Herhaling: Speciale Aanbieding Vera Playa (via Wiebe)!
Je kunt - in overleg - bij mij logeren voor één of meer weken.
Als bijdrage in de kosten reken ik € 100,- per week per persoon en verder een bijdrage in
maaltijden, die we samen klaarmaken. Ik kom je of jullie dan halen vanuit Alicante (2 uur
rijden heen en terug 4 uur) de beste luchthaven om op te vliegen vanuit Nederland zowel
vanuit Amsterdam als Eindhoven.
Overleg voor een verblijf daar via mail naar Wiebe, onze penningmeester@natu-eco.eu /
william641952@outlook.com of contact via mobiel 0031620191702, evt. per sms.
Verhuur op deze manier is nog mogelijk tot medio maart 2018.
7. Website www.natu-eco.eu
Helaas heeft Paul zijn werkzaamheden niet voort kunnen / willen zetten en heeft Edwin tijdelijk de
website onder beheer genomen. Er lopen gesprekken met iemand die als webmaster wil helpen.
Suggesties en bijdragen kun je rechtstreeks sturen aan webmaster@natu-eco.eu
Statistieken website december 2017: 282 bezoekers / 1264 pagina’s bekeken (gemiddeld ruim 4)!

