maart 2013
Jaarverslag 2012 van de Raad van Afgevaardigden
Begin 2012 zijn er voor de Raad van Afgevaardigden (RvA) nieuwe verkiezingen gehouden. Er waren 19 kandidaten
voor maximaal 20 zetels. Een aantal oud-afgevaardigden had zich niet herkiesbaar gesteld, daarvoor in de plaats zijn
zeven nieuwe leden gekozen. De samenstelling van de RvA staat vermeld op de website van de NFN. In de
verkiezingsprocedure zijn enkele technische problemen geweest, daarom heeft de RvA besloten om tijdig voor de
nieuwe verkiezingen in overleg met de NFN de procedure beter voor te bereiden. Ook vinden de leden van de RvA de
zittingsperiode van 2 jaar te kort om zich goed in te werken.
De RvA herkoos Hendrien Landeweer en Jan Voskens tot voorzitter resp. en vicevoorzitter, en koos Rob de Koning tot
secretaris. Simon Coene werd gekozen tot budgethouder.
Op basis van de verkiezingsprofielen is een overzicht gemaakt van de ambities van de leden van de RvA. De leden
stellen onder andere als doelen: acceptatie van het naturisme, bloot zijn moet gewoon zijn, verbetering en
uitbreiding van de publieke ruimte, samenwerking met anderen die de natuur centraal stellen. De RvA vindt een
goede communicatie met achterban en bestuur zeer belangrijk.
De volgende onderwerpen zijn in de vergaderingen aan de orde geweest:
-

Voorbereiding van de Federatieraadvergadering (notulen, financiën, contributie, verkiezingen en
benoemingen, enz.)

-

Sauna en naturisme blijken nog ver van elkaar verwijderd, “Uit!” komt niet op de leestafel. De
gesignaleerde toename van nieuwe “preutsheid” is een grote zorg.

-

Is het voor de NFN noodzakelijk dat er een klachtenreglement komt? Inmiddels is er in de
Federatieraadvergadering meegedeeld dat er vrijwel geen klachten binnen komen en dus een
klachtenregeling niet noodzakelijk is.

-

De activiteiten van de werkgroepen en de relatie met het belevings- en waarderingsonderzoek van
MotivAction.

-

Het nieuwe conceptbeleidsplan van de NFN

De RvA was rechtstreeks betrokken bij de opstelling van de vragen en kon toehoren bij de discussiegroepen bij
het MotivAction-onderzoek. De RvA had graag een grotere bijdrage willen leveren aan het nieuwe
conceptbeleidsplan op basis van dit onderzoek en heeft dat ook herhaaldelijk kenbaar gemaakt. Het NFN bestuur
gaf er de voorkeur aan om eerst de eigen conclusies te formuleren en vandaaruit de discussie te voeren. De

regiobijeenkomsten die het bestuur van de NFN in het najaar heeft georganiseerd zijn door vrijwel alle RvAleden bezocht. Tijdens deze bijeenkomsten werd het MotivActionrapport “Naturisme en naaktrecreatie: de NFN
en de toekomst” gepresenteerd. Op basis van dit rapport werd het conceptbeleidsplan 2013-2015 voorgelegd. De
leden van de RvA hebben hierop naar eigen inzicht gereageerd en aangegeven dat er in deze notitie voldoende
bouwstenen waren om tot een beleidsplan te komen.
In de Federatieraad van november 2012 heeft het bestuur van de NFN het Beleidsplan 2013- 2015 voorgelegd. De
RvA heeft in een algemene beschouwing zijn waardering uitgesproken voor dit plan, maar heeft kritiek gehad op
de wijze waarop dit plan tot stand is gekomen. De RvA heeft een aantal wijzigingsvoorstellen gedaan die allen
zijn gehonoreerd. De RvA is van mening dat de uitwerking van dit plan in gezamenlijkheid (met de verenigingen)
moet plaats vinden, waarbij voldoende aandacht moet zijn voor de belangen van de individuele leden.

Het bestuur van de NFN kwam in de Federatieraadvergadering ook met een wijzigingsvoorstel voor het
reglement van de Commissie Bestuursbenoemingen. Hoewel de RvA begrip heeft voor de noodzaak dat het
bestuur kandidaten vooraf leert kennen, waarborgde de wijze waarop dit in het voorstel georganiseerd werd
onvoldoende de onafhankelijke besluitvorming van de Federatieraad. Het voorstel werd door het gezamenlijk
optreden van de leden van de RvA verworpen en zal opnieuw voorliggen in april 2013.
De uiteindelijke oogst van 2012 is voor de NFN geslaagd; er ligt een goed beleidsplan. De RvA hoopt echter in
2013 een inhoudelijk grotere bijdrage te kunnen leveren, o.a. bij het uitwerken van het beleidsplan.
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