
Wat wil/kun jij ons 
aanbieden? 

Ieder mens is uniek en 

heeft specifieke 

kwaliteiten. 

Jouw kwaliteiten 

komen zeker van pas 

in onze vereniging en 

je kunt ze daar 

inzetten. Zo groeien 

we verder tot een 

hechte groep mensen. 

 

Samen hebben we 

veel kennis en extra vaardigheden in huis en 

bereiken we ons doel. 

 

Verdere informatie? 
Kijk op onze website. 

Vraag gerust toelichting 

of doe een suggestie. 

 

www.natu-eco.eu 

Volgen? 

Wij zijn te volgen via kosteloze inschrijving 

voor onze nieuwsbrief (meermaals per jaar). 

We hebben een besloten facebookgroep en 

een actuele website www.natu-eco.eu. 

 

Wat kost dat? 

Contributie: 40 euro per jaar 
Inschrijfgeld: 30 euro eenmalig 

Jeugd- en gezinsleden: aangepaste bedragen 

De bedragen worden jaarlijks door de leden 

vastgesteld.  

 

 
 

Vereniging 

 
 

 
 
 

Wat is dat? 
Wat doen ze? 

Meedoen? 

Lid worden? 

Als je na het lezen van de informatie en 

bezoek aan onze website besluit lid te 

worden, stuur dan een mailtje aan 

onze secretaris via het mailadres: 

secretaris@natu-eco.eu 

Wij zien je graag komen! 

http://www.natu-eco.eu/
mailto:secretaris@natu-eco.eu


 

Welkom 

Leuk dat je onze folder in de hand neemt. 

Geen idee waar je deze folder te pakken hebt 

gekregen, maar je voelde je aangetrokken door 

onze naam of ons logo? Of doordat je al eens 

wat van ons had gehoord of gezien? We 

stellen ons hiermee graag voor. 

Vereniging Natu-Eco@EU 

 

Wat willen wij bereiken? 

Onze vereniging heeft als doel gezamenlijke 

woonmogelijkheden te realiseren op basis van 

drie pijlers: 

 
 

Betekent dat verplicht naakt? Nee, maar wel 

respecteren van naaktheid en als de 

temperatuur het mogelijk maakt, zeker. 

Naakt als norm, naakt is normaal. 

Duidelijkheid is wenselijk: wij werken niet aan 

recreatiewoningen - wij streven naar 

permanente bewoning - samen met anderen 

die hetzelfde streven hebben. 

Waar? 

Vanuit Nederland zijn we gestart en daar zijn 

vergevorderde plannen om een eerste 

woongebied gezamenlijk te ‘claimen’. 

In Spanje loopt een initiatief om te starten. In 

Frankrijk zijn pogingen ondernomen om tot 

realisatie te komen. Als jij in andere landen 

wilt starten en leden met je mee kunt laten 

optrekken, prima uiteraard. 

 

Wat bieden wij? 

Je wilt natuurlijk weten wat we je kunnen 

bieden, dat lijkt ons logisch. Enkele punten 

willen we hier wel aanreiken: 

✓ Inspraak in de vereniging 

✓ Contacten met leden 

✓ Platform voor jouw ideeën 

✓ Meedenken over locaties 

✓ Voorrang bij instap voor wonen 

✓ Kortingen / aanbiedingen 

✓ Begeleiding bij initiatieven 

✓ Deelname aan activiteiten 

(N)iets voor jou of je 
naasten? 

Jammer als het niet klikt, maar wel eerlijk. 

Misschien weet je anderen met interesse? 

We stellen het zeer op prijs als je deze folder 

en/of ons initiatief steunt door anderen van 

onze vereniging op de hoogte te stellen. 

Geef deze folder door aan anderen die 

misschien interesse hebben en 

mogelijkheden zien. Leg de folder anders 

neer waar dergelijke mensen komen. 

 

• Naturisme 

• Ecologie (o.a. zelfvoorziening) 

• Sociocratie 

 

 

 
 

 
 

Vereniging Natu-Eco@EU 

Contact: secretaris@natu-eco.eu 

KvK nummer 67005772 (Utrecht) 

 

mailto:secretaris@natu-eco.eu

