
  

  

 

14.12.2020 

FBN Oproep 
 

Si vous souhaitez recevoir ce bulletin d’information en français, merci de nous en informer par e-

mail mailto:info@naturisme.be   

 

Het FBN zoekt.... 
Het FBN wilt groeien en daarvoor hebben we nieuwe, gemotiveerde mensen 

nodig die verantwoordelijkheid durven en kunnen opnemen. 
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Wie we zijn: 
We zijn de overkoepelende federatie die alle aangesloten Belgische 

naturistenverenigingen samenbrengt. We zorgen voor alle promo en 

perscontacten die algemener gaan dan op clubniveau en vertegenwoordigen de 

Belgische leden op internationaal niveau. Iedereen werkt er mee op vrijwillige 

basis waarbij alle onkosten wel vergoed worden, maar er geen loon voorzien is. 

Vrijwilligerswerk doen, geeft je wel een warm en voldaan gevoel en maakt je tot 

een beter mens. 



 

Wat we zoeken: 
We zijn op zoek naar één of meerdere verantwoordelijke(n) voor het Waals 

landsgedeelte die instaat voor het beantwoorden van bepaalde Franstalige 

mails en de belangen van de Franstalige verenigingen op een constructieve 

manier behartigt. 



 

Wat wilt dit zeggen in de praktijk: 

• Je zorgt voor goeie contacten met de Waalse verenigingen en brengt hun 

stem mee op de bestuursvergaderingen. (Eénmaal per maand, heden 

ten dage online, anders in Vilvoorde) 

• Je verzorgt de perscontacten voor het Waals landsgedeelte. 

• Je ondersteunt het bestuur wanneer er Franstalige mails beantwoord 

moeten worden. 

• Je volgt steeds de statuten, gedragscode en het interne reglement van 

het FBN. 



 

Wat wij bieden: 

• Een uitdagende bestuursfunctie met veel verantwoordelijkheid 

• Invulling volgens eigen kunnen en tijd 

• Ondersteuning van je collega’s bestuursleden en de medewerkers 

• Meebeslissen aan de toekomst van het naturisme in België 

Je kan je kandidaat stellen door je voor te stellen en je ideeën uit te leggen in 

een motivatiebrief, waaruit dan een verduidelijkend gesprek zal volgen. Stuur dit 

naar voorzitter@naturisme.be 

Tot binnenkort ! 

Koen Meulemans, Voorzitter. 
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