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De Raad van Afgevaardigden versterkte in 2013 de eigen positie binnen de NFN.
Met het bestuur zijn goede afspraken gemaakt over de informatievoorziening en het gebruik maken van
de aanwezige competenties binnen de RVA; verder heeft de RVA een vaste contactpersoon met het
bestuur. Het bestuur geeft de RvA alle ruimte om te komen met voorstellen en initiatieven.
De RvA heeft het initiatief genomen om de statuten van de NFN aan te passen waardoor de continuïteit
in de raad beter is gewaarborgd. Het bestuur heeft dit initiatief overgenomen en vervolgt hierover in
2014 het gesprek met de RvA.
De inbreng van de RvA heeft op de Federatieraad geleid tot verschillende voorstellen en amendementen.
In vrijwel alle gevallen zijn deze door het bestuur en de federatieraad overgenomen. In november 2012
heeft de RvA belangrijke amendementen ingediend m.b.t. wijzigingen in het reglement van de
commissie bestuurssamenstelling. Het bestuur is in april 2013 met een aangepast voorstel gekomen
waarin de opmerkingen van de RvA zijn verwerkt. Dit voorstel is met algemene stemmen in de
federatieraad van april 2013 aanvaard. De RvA stelde gerichte vragen over de financiële huishouding
van de NFN en heeft voorstellen hierover ingebracht in de federatieraad. Een van de RVA-leden heeft
zitting in de kascommissie.
Verder zijn o.a. besproken: de situaties Delftse Hout en Zilverstrand Almere, classificatie van
naturistencampings door bijv. de ANWB en ACSI en de vindbaarheid in hun publicaties en gidsen. Op
voorstel van de RvA zal in 2014 het lidmaatschap van de NFN nader worden bezien. Er zijn meerdere
varianten mogelijk. Dit onderwerp wordt in 2014 meegenomen in de uitwerking van het beleidsplan.
De RvA volgt de ontwikkelingen rond het protocol NFN nauwlettend en houdt het op de agenda van de
federatieraad.
De werkgroep verkiezingen heeft in goede samenwerking met het bureau van de NFN de verkiezingen
voor 2014 vormgegeven. Er waren veel belangstellenden en uiteindelijk ook een groot aantal kandidaten.
De werkvorm binnen de RvA, met werkgroepen waarin onder andere beleidsvoorstellen werden
ontwikkeld, lijkt niet meer noodzakelijk. De werkgroepen verkiezingen en communicatie blijven bestaan.
Onze penningmeester heeft een zorgeloos beleid kunnen voeren. De RvA is een sober orgaan.
De RvA heeft voldoende gelegenheid de belangen van de individuele naturisten in te brengen in de
Federatieraad en is actief betrokken bij het tot stand komen van nieuw beleid.
In de loop van het jaar hebben enkele RvA-leden om uiteenlopende redenen hun lidmaatschap op
gezegd, een aantal heeft zich niet herkiesbaar gesteld. We danken ieder voor zijn inbreng.
Rob de Koning, secretaris RvA NFN.

