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Beste vrienden naturisten.
Wij bieden jullie graag onze beste wensen aan voor een gelukkig, voorspoedig en naakt 2018.
Het is traditie om bij de start van een nieuw jaar terug te blikken op het voorbije jaar. 2017 is een bewogen jaar geweest voor
de Federatie (FBN). Het bestuur werd grotendeels vernieuwd, o.m. door het ontslag van sommige oudgedienden. We hebben
helaas ook afscheid moeten nemen van onze vriend Marc Knaeps die zich vele jaren met hart en ziel voor het naturisme en
FBN ingezet heeft o.m. als penningmeester.
Het bestuur heeft zich de voorbije maanden beraden over de verdere modernisering van FBN waardoor zij haar opdracht, nl.
de bevordering en het aanvaardbaar maken van het naturisme, op efficiëntere wijze vorm kan geven.
Er werd beslist om vanaf 2018 niet meer deel te nemen aan het vakantiesalon, maar in te zetten op de sociale en andere
media. Tijdens de zomermaanden werden er folders uitgedeeld op de naaktstranden van Bredene en Groede. De respons van
de strandbezoekers was zeer positief.
Jona, de vereniging voor jonge naturisten (18- tot 35-jarigen), werd geïntegreerd in FBN. Onder de koepel van FBN zal Jona
activiteiten organiseren voor zijn doelgroep.
Er werd opnieuw gestart met de webshop. Het aanbod is op dit ogenblik weliswaar beperkt tot hamamdoeken, maar wij willen
dit uitbreiden indien de verkoop van de hamamdoeken aanslaat.
Tevens zijn we voornemens om de nieuwsbrief in een nieuw kleedje te stoppen.
Korter en frequenter. We hebben nu al een paar interessante interviews in gedachten.
Lezers die zich geroepen voelen om in de pen te kruipen, aarzel niet en stuur je meesterwerkje naar info@naturisme.be. Zo
kan je bv. je vakantie-ervaringen delen met de andere lezers.
We hebben ons ook tot doel gesteld om buitenlandse centra voor naaktvakantie te contacteren om een voordeel te bedingen
voor onze leden. We hopen de lijst die nu op onze website is gepost
(http://www.naturisme.be/index.php/nl/vakantiebestemmingen), spoedig te actualiseren en uit te breiden.
Voor het naturisme was 2017 ongetwijfeld een goed en boeiend jaar.
Het naturisme zit terug in de lift, getuige de gestaag toenemende belangstelling voor naaktrecreatie, ook vanwege jonge
gezinnen. In onze hectische maatschappij vinden steeds meer mensen de behoefte om de dagdagelijkse beslommeringen te
ontvluchten en op adem te komen. Even alle zorgen en kleren aan de kant. Heerlijk relaxen en genieten in je blootje. Steeds
meer mensen worden erdoor aangetrokken.
In het buitenland zijn initiatieven zoals naakt fitness, naakt yoga en naakt restaurantbezoek uiterst succesvol. We juichen dit
toe en hopen dat dit in ons land snel navolging kent. Maar België heeft ook één en ander te bieden. Je leest erover in één van
onze volgende nieuwsbrieven.
In het voorbije jaar mochten we ons ook verheugen in positieve persbelangstelling. In diverse kranten en tijdschriften werd het
naturisme op serene manier toegelicht en werden de vele vooroordelen weerlegd.
In 2018 gaan we er opnieuw tegenaan met frisse moed.
We vragen ook jullie medewerking. Wie een goed idee heeft waardoor het naturisme bevorderd kan worden, mag dit mailen
naar info@naturisme.be. Frisse, creatieve ideeën zijn meer dan welkom.
Het bestuur.

