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1. Redactioneel.
Beste lezers,
De eerste maanden van dit jaar zijn we als vereniging met enkele zaken druk in de weer geweest.
Hierover willen we jullie graag nader bijpraten en informeren.
De aanloop naar en de Algemene Vergadering 2018 zelf zijn allemaal goed verlopen. We hebben
het verslag hierbij ingesloten. Het verzorgen van alle stukken, waaronder de jaarverslagen vergen
de nodige tijd, maar deze zijn nu beschikbaar via de website.
De kansen in de Flevopolders zijn er nog steeds. Er zijn stappen gezet om verder te komen en
daarover hebben we nader nieuws. Wie pakt mee en neem het initiatief op om daar samen met
anderen de eerste start van een leefgemeenschap van ons te realiseren?
Het onderzoek naar onze achterban en de wensen vraagt veel tijd en inspanning, niemand had zich
er voor aangemeld en dus is het bestuur er zelf mee aan het werk geslagen. De presentatie is al
geweest van de eerste stappen op de Algemene Ledenvergadering. Gelukkig hebben we René
bereid gevonden om daaraan mee te gaan werken en gaan we de komende maanden er een goede
rapportage met nuttige gegevens van terug zien.
Ik wens je veel leesplezier, en zie graag een reactie.
Ik wens jullie verder een goede mooie zomer toe.
Samen maken we onze toekomst.
Edwin Roovers,
voorzitter.

2. Algemene Ledenvergadering 2018
Zondag 29 april 2018 vanaf 12.00 uur waren we te gast op het naturistenterrein de Bessenhof te
Reeuwijk. Na een hartelijk ontvangst met een kopje koffie / thee hebben we eerst gezamenlijk de
sauna gebruikt. Daarna is samen een maaltijd genoten, iedereen had wat meegenomen en er werd
heerlijk geproefd van alle meegenomen lekkernijen van anderen.
Bij de start van de Algemene Vergadering bleek slechts 1 lid te ontbreken / niet vertegenwoordigd te
zijn, een mooie opkomst. Na de hierdoor wat moeizame aanvang van de vergadering inclusief een
korte schorsing konden de jaarstukken behandeld en vastgesteld worden.
De begroting werd doorgenomen en samen met agendapunten als contributie-vaststelling, opzet van
een veiligheidsprotocol, structuur- en statutendiscussie, onderzoeksresultaten en de opbouw van
een huishoudelijk reglement verschoven naar een extra te organiseren ledendag / vergadering in het
najaar. Hiervoor hebben we op het ogenblik zondag 23 september 2018 in de planning staan.
De eerste resultaten van ons onderzoek zijn besproken, maar er blijkt nog heel wat werk aan verricht
te moeten worden. René en Edwin gaan zich er de komende maanden verder op storten om er de
meest nuttige informatie uit te halen. Alle aspecten en inbreng wordt erg gewaardeerd.
Het verslag van de ALV staat op het afgeschermde ledendeel van de website.
Het bestuur en de vrijwilligers van de Bessenhof wil ik hier danken voor hun medewerking.
Fantastisch dat dit allemaal zo en zo snel geregeld kon worden. www.zhlb.nl
3. Woongroep Nederland
Op de eerste aanbieding, voor een start binnen het enorme project Oosterwold (Flevoland)waar veel
hectares gronden voor particuliere en groepsinitiatieven beschikbaar komen, is nog geen hechte
groep gevormd. De prijs leek de meeste geïnteresseerden het struikelpunt te zijn. De grote
verschillen in woonwensen (omvang en vorm van wonen en voor energie al dan niet of deels
zelfvoorzienend) bleken het struikelblok te zijn.
Edwin heeft wel met de projectontwikkelaar / architect contact gehouden en deze wil ons toch
proberen naar een leefgemeenschap/woonplek daar te begeleiden. Er is een nieuw plan in
ontwikkeling om gezamenlijke gegroepeerde gronden daar aan te gaan kopen, inclusief
infrastructuur en enkele gezamenlijke voorzieningen. Denk bij de gezamenlijke voorzieningen aan
onder andere een natuurlijke zwemvijver, de sauna, helofytenfilter, gemeenschapsruimte en de
afscherming naar de omgeving. Zaken die alleen vaak onbetaalbaar zijn.
Er worden nu uitgebreide en complete plannen en berekeningen opgezet. Mooi als je van begin af
aan er bij betrokken bent, dan heb je de beste en grootste inspraak namelijk. Later instappen
betekent dat bepaalde besluiten al genomen zullen zijn en dat de eerste plekken in dat domein al
door anderen vastgelegd geclaimd zijn. Als lid van de vereniging wordt je er vanaf het begin bij
betrokken, dus dat levert je voordelen en inspraakmogelijkheden op.
Als je in deze omgeving een eigen woonunit wilt realiseren inclusief een gezamenlijk terrein met de
extra voorzieningen, dan kun je met Edwin contact leggen via voorzitter@natu-eco.eu . Bij hem kun
je natuurlijk ook het lidmaatschap van de vereniging aanvragen. Kijk voor de voordelen van het
lidmaatschap eens bij deze link: https://www.natu-eco.eu/informatie-lidmaatschap

4. Bootgroep Canarische Eilanden.
Voor de wat langere termijn is een nieuw initiatief bij onze vereniging op komen zetten. Lambert is
als lid actief bezig met de opbouw van een Duitstalige evenknie van onze Facebookgroep.
https://www.facebook.com/groups/515935025446838/
Daarnaast heeft hij zijn ideaal vorm gegeven en deze hebben we op onze website geplaatst. Voor
diegenen die het willen overwegen, of misschien kunnen versnellen voor wat betreft de realisatie.
Haak in en sluit je bij dit initiatief aan zou ik zeggen. www.natu-eco.eu/bootgroep-spaanse-eilanden
5. Onderzoek achterban
De vereniging heeft een onderzoek opgezet en daarop zijn de nodige reacties gekomen. De eerste
resultaten staan op onze website bij het onderzoek. De verdere uitwerking vraagt veel tijd en dat zal
de komende maanden verder worden opgezet. We houden U op de hoogte.
6. Activiteiten
De volgende activiteiten staan voor de komende periode in de planning.
•
•
•
•
•
•

30 juni:
30 juni:
7 juli:
26 augustus:
14 september:
23 september:

Naakte strandwandeling Zandvoort – Langvelderslag – Zandvoort.
Beachparty Adam & Eva (start / eindpunt van de wandeling).
World Naked Bike Ride (Amsterdam).
Nationale Topless dag (overal).
Naakte Wadlooptocht Lauwersoog > Schiermonnikoog.
Ledendag / Alg. Ledenvergadering (locatie volgt)

Volg trouwens onze website met de agenda, daar kun je zelf activiteiten toevoegen.
7. Onderzoek / optie Spanje oktober 2018 – maart 2019.
In de komende winterperiode zijn er weer mogelijkheden om contact te leggen met Wiebe die via
een verhuurder huuropties kan aandragen in een van de vijf naturistenresort van Vera Playa. Ideaal
om beter kennis met elkaar te maken en samen de opzet en uitbouw van gezamenlijk wonen in
Spanje vorm te gaan geven. Contact leg je via penningmeester@natu-eco.eu .
8. Website www.natu-eco.eu
Edwin had tijdelijk de website onder beheer genomen. Gelukkig heeft zich een vrijwilliger aangemeld
met veel expertise in websitebouw. ‘Max’ gaat onze vereniging op non profit basis ondersteunen en
heeft ondertussen de eerste stappen daarin gezet. Een mooie ondersteuning terwijl hij geen lid is en
daar mogen we wel veel respect voor hebben.
Bedrijfsgegevens: http://www.backtomax.com/ Emiliano Martínez Rivera (Alias Max).
Suggesties en bijdragen kun je rechtstreeks aan hem sturen via webmaster@natu-eco.eu .

