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Samenstelling
De ledenadviesraad van de NFN (kortweg C-raad genoemd) bestaat sinds 2006. Na een oproep in de
toenmalige UIT! konden individuele C-leden zich opgeven om deel te nemen aan de eerste
ledenadviesraad. In het kader van democratiseringsprocessen en ten behoeve van het voorsorteren
op nieuwe verhoudingen binnen de NFN heeft het bestuur in 2009 voor een andere aanpak gekozen:
het jaar 2010 begon met verkiezingen voor een nieuwe C-raad. Uit 30 kandidaten werden 20 leden
gekozen, die zitting namen in de nieuwe ledenadviesraad, twaalf van hen hadden reeds ervaring
opgedaan in de eerste C-raad.
Na een kennismakingsbijeenkomst in februari 2010 werd op de eerste vergadering Hendrien
Landeweer tot voorzitter gekozen. Kort na de verkiezing hebben we om gezondheidsreden afscheid
moeten nemen van een van onze raadsleden; hij overleed helaas kort daarna. In verband met drukke
werkzaamheden heeft een ander lid van de raad in de loop van het jaar zijn zetel ter beschikking
gesteld. Van de verkiezingskandidaten kon een vervangend lid bereid worden gevonden alsnog
zitting te nemen in de raad. Daarom bestaat de raad op dit moment uit negentien leden: zeventien
mannen en twee vrouwen.
Vergaderingen en bijeenkomsten
De raad kwam tweemaal formeel bijeen, beide keren twee weken vóór de Algemene Vergadering
van de NFN in april en november 2010. Er waren twee themabijeenkomsten, waarvan één
naturistisch bij Chamavi in Almere. Daarnaast was er eenmaal overleg met twee leden van het NFNbestuur.
Er vond ook regelmatig overleg met de directie plaats. De oude werkwijze met een kleine
voorbereidingsgroep werd verlaten. De laatste tijd wordt er vooral gewerkt met roulerende
werkgroepen. Hierin werken de leden samen op basis van hun competenties en belangstelling.
Taak
Onze taak is het gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur en directie in de ruimste zin van het
woord. Wij komen op voor de belangen van de C-leden: de individuele leden die rechtstreeks lid zijn
van de federatie.
De raad adviseerde op basis van de nieuwe zeggenschapsverhoudingen binnen de NFN over de
nieuwe conceptstatuten en concept huishoudelijk reglement, waarin het stemrecht voor individuele
leden geregeld wordt. Daarnaast adviseerde de raad inzake de inhoud van het nieuwe protocol
Ongewenst gedrag .
Andere aandachtsgebieden waren ondermeer certificering, uitbreiding van naaktstranden,
imagocampagne, klachtenafhandeling, kampeertarieven, verzekeringen, regionalisering en
communicatie.
Adviescommissie Zeggenschapsverhoudingen
Op uitnodiging van het NFN-bestuur hadden drie raadsleden, samen met drie leden van
verenigingen, zitting in de commissie Zeggenschapsverhoudingen. Deze commissie had als taak het
bestuur te adviseren over de vormgeving van de stemverhoudingen in de Algemene Vergadering bij
invoering van stemrecht voor de Ledenadviesraad als formele vertegenwoordiging van de individuele
leden. De commissie kon tot een unaniem advies komen. Dit advies is grotendeels overgenomen
door het bestuur en als bestuursvoorstel ingediend op de Algemene Vergadering van april 2010.
Adviezen aan het bestuur
De ledenadviesraad bracht in 2010 een drietal adviezen uit over de volgende zaken:

het opzetten van een klachtenreglement;
de dekking van de collectieve aansprakelijkheidsverzekering t.b.v. individuele leden;
een nieuwe opzet van het protocol Ongewenst gedrag.
Deze adviezen zijn positief ontvangen en zullen nader worden uitgewerkt.
Overige activiteiten
Raadsleden namen (als vrijwilliger) deel aan de beurs Naturisme Totaal in december 2010, waar veel
nieuwe leden werden geworven. Ook werden de open dagen van verschillende
naturistenverenigingen bezocht. Diverse raadsleden hadden interviews, onder andere in UIT! en het
Algemeen Dagblad. Deze interviews zijn goed ontvangen en hebben bijgedragen aan verbetering van
het imago van het naturisme.
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