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Jaarverslag 2011 van de Raad van Afgevaardigden.
Het jaar 2011 is voor de Raad van Afgevaardigden (RvA) een bijzonder en succesvol jaar geweest. Tijdens de
Algemene Ledenvergadering op 16 april 2011 werden de nieuwe statuten van de NFN vastgesteld en hebben de
gekozen individuele leden van de NFN stemrecht gekregen. De ledenadviesraad (C-raad) werd op dat moment de
Raad van Afgevaardigden. De leden van de RvA in de Algemene Vergadering hebben daarmee dezelfde rechten en
mogelijkheden als de verenigingen. De Algemene Vergadering en dus ook de leden van de RvA kunnen het beleid van
het Bestuur van de NFN bijsturen en beoordelen. De RvA heeft veel tijd gestoken in het meedenken over en
bijstellen van de nieuwe statuten van de NFN. Ook heeft de RvA een reglement opgesteld om hun eigen functioneren
zo goed mogelijk vorm te geven. Naast dit “juridische werk” heeft de RvA een aantal belangrijke thema’s besproken.
Het Protocol bij ongewenst gedrag. Alle leden van de RvA zagen de noodzaak van een protocol, maar dat betekende
niet dat allen dezelfde tekst voor ogen stond. Er is flink gediscussieerd en we hebben daarna binnen de Algemene
Vergadering de diverse standpunten naar voren gebracht. Zo is het ook gegaan met het huishoudelijk reglement van
de NFN, ook hier konden de leden van de RvA het verschil van inzicht duidelijk maken.
In de RvA zijn werkgroepen bezig met:
Naturistische waarden: hoe moeten we naturisme opnieuw en eigentijds definiëren? Moet je naturisme
gemeenschappelijk beleven, of kan je ook naturist zijn als je alleen in je blootje bent? Is naturisme een lifestyle en
wat zijn dan de kernwoorden die bij dat naturisme horen? De antwoorden zijn nog niet helder.
Heroriëntatie belangenbehartiging: Wat de leden van de NFN belangrijk vinden, wordt inmiddels met een enquête
onderzocht. Belangenbehartiging kan pas succesvol zijn als naturisme voldoende maatschappelijk wordt
geaccepteerd. Daarom is open communicatie over naturisme noodzakelijk.
Communicatie: De RvA wil weten wat er in de achterban leeft. Als we daar zicht op hebben kunnen we nieuwe
activiteiten ondernemen. We onderzoeken hoe we de communicatiemiddelen goed kunnen benutten, naar het
Bestuur toe, naar de leden en naar alle in naturisme belangstellenden.
De werkgroepen hebben hun voorlopige conclusies in notities vastgelegd en geven die door aan de nieuwe RvA.
De RvA is formeel vier maal bijeengeweest (waarvan een studiedag). Tijdens deze bijeenkomsten zijn o.a.
besproken: certificering van terreinen, uitbreiding van naaktstranden, imagocampagne, klachtenafhandeling,
verschil in kampeertarieven voor verenigingsleden en individuele leden, verzekeringen, regionalisering.
Er zijn in 2011 regelmatig werkbijeenkomsten gehouden in kleine groepen. De voorzitter heeft overleg met het
bestuur en de directeur van de NFN. Als RvA bereiden wij samen de Algemene Vergaderingen van de NFN voor, maar
de leden behouden hun recht om verschillende standpunten naar voren te brengen. De vergaderingen van de RvA
zijn informatief en meningsvormend en met de uitkomsten kunnen we het Bestuur beleidsmatig adviseren.
De samenstelling van de RvA is in 2011 niet gewijzigd. Wel hebben zes leden zich voor de periode 2012 – 2014 niet
herkiesbaar gesteld. Wij danken hen voor hun inbreng, zij hebben een waardevolle bijdrage geleverd.
We kunnen terugkijken op een productieve periode waarin naast hard werken, de goede sfeer een belangrijke
bijdrage geleverd heeft aan de resultaten.
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