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FBN Oproep
Si vous souhaitez recevoir ce bulletin d’information en français, merci de nous en informer par email mailto:info@naturisme.be

We laten jullie ook es graag aan het woord !
Lieve leden,
Graag horen we van jullie hoe jullie je vakantie doorbrachten!
We hebben allemaal gemerkt dat 2020 geen normaal jaar is, maar hoe ervaren jullie dat en vooral hoe
ervaren jullie het verblijf op een Belgisch terrein van één van de verenigingen of trokken jullie toch naar het
buitenland ?
In België zien we alvast grote veranderingen bij sommige terreinen (3 maal het normale aantal bezoekers)
en geen verschil in bezoekers op andere terreinen, maar er zijn overal wel extra maatregelingen variërend
van clubhuizen dicht tot zich over het terrein bewegen via een aangegeven route, vaker relaxed aan je
eigen tent/caravan, mensen die dit jaar eens België herontdekken in plaats van naar het buitenland
trokken, ...

Vertel ons eens in jullie eigen woorden hoe jullie dit jaar ervaren hebben of waar jullie dit jaar op vakantie
gaan en wat je ervan verwacht.

Wie kan insturen ?
•
•
•
•
•
•
•

vakantiegangers
mensen die op vakantie gingen in België
Mensen die op vakantie gingen in het buitenland
Mensen die een staycation hielden
terreinbeheerders vanop een vakantieterrein
Vrijwilligers/werknemers die ergens meewerkten
Mensen die gewoon niks deden

Kortom, je merkt het : iedereen kan en mag iets insturen

Wat kun jij in retour krijgen ?
Een onschuldige kinderhand zal een verhaaltje eruithalen en die sturen we een leuk FBN-pakket op !
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Een onschuldige kinderhand zal een verhaaltje eruithalen en die sturen we een leuk FBN-pakket op
!

Hoe doe je dit best ?
Vul onderstaand invuldocumrent terug en voeg eventueel enkele leuke foto's bij (je hoeft er niet volledig
op te staan, is gewoon als illustratie)
Naam, email, telefoon, worden NIET gepubliceerd, enkel je voornamen komen bij je verhaal en eventueel
de foto’s die je meestuurt. (Naam, email en telefoon is gewoon voor als we extra vragen hebben).
Duw hier voor het invuldocumentje en .... Bedankt alvast !
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