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Woordje van de voorzitter
Lieve leden,
Na een moeilijk jaar 2020 waarin sommigen van ons misschien in de directe
omgeving getroffen zijn door het COVID-virus en ieder ander zijn leven
drastisch heeft moeten aanpassen, hopen we vorig jaar achter ons te kunnen
laten. Welkom in het jaar 2021 waarin alles hopelijk weer beter zal gaan. Een
jaar waarin we elkaar over een aantal maanden weer in levenden lijve kunnen
ontmoeten (tijdens FBN-evenementen). Nu de vaccins beginnen te komen, is er
licht aan het eind van de tunnel. Het jaar 2020 was natuurlijk geen feest, maar
toch hebben we het geluk gehad twee geslaagde zwemfeesten te kunnen

organiseren op een verantwoorde manier. Helaas zijn er te veel onzekerheden
om al in maart een zwemfeest te organiseren. De risico’s zijn te groot. Wel zijn
we heel blij jullie te kunnen zeggen dat de Jogging (24-04-2021) en de
Petanque (08-05-2021) ingepland zijn. Binnenkort zijn die tickets beschikbaar in
onze webshop. Een nieuw jaar en een nieuw logo. Wij zien het alvast zitten,
hopelijk jullie ook? Namens het bestuur en alle medewerkers wens ik u en uw
naasten een gelukkig en gezond 2021.

Liefs Koen en Christel

Een nieuw jaar een nieuw begin ook voor FBN:
Onthulling van de

verrassing:

Wij gaan als FBN het nieuwe jaar 2021 inluiden met iets nieuws. Vol trots
presenteren wij u het nieuwe logo van het FBN. Waarom een nieuw logo en wat
is de achterliggende gedachte?
Het FBN bestaat meer dan 60 jaar, maar is in de loop der jaren al veel
veranderd. De wereld is in die tijd ook veel veranderd en we moeten mee
springen op die trein. De sociale media en al het andere online gebeuren wordt
steeds belangrijker en het is dus ook belangrijk om daar gezien te worden. We
proberen al uniek en anders uit de hoek te komen met voor ons op maat
gemaakte cartoons van Nathalie en Arthur die we geregeld op verschillende
media terugvinden, maar we gaan nu nog een mooi stap verder Om te tonen

dat het naturisme in België nog steeds springlevend is en om ook de jeugd
meer aan te spreken, hebben we na lang overleg beslist om een grote
verandering door te voeren. We ontwierpen een fris jong, modern en esthetisch
mooi logo waarmee we het Belgische naturisme de komende jaren op de kaart
willen zetten. We vinden het belangrijk dat we op die manier aantonen dat we
meegaan met de tijd en vooral ook naar de toekomst kijken. Daarbij vinden het
ook heel belangrijk dat ons logo duidelijk zegt wie we zijn: fris, jong (van geest),
begaan met de natuur, liefhebber van de zon en van de vrijheid om kledij-loos
door de wereld te gaan. We denken dat we hierin wel geslaagd zijn! Een rond
logo dat de zon voorstelt, met een genderneutraalfiguurtje (want we zijn immer
allen gelijk), dat midden de natuur zich goed voelt. Uit respect voor onze
voorgangers is het groen van dit figuurtje ook het originele groen van ons oude
logo.

Nieuw in de webshop
Jullie hebben de primeur….
Vanaf nu zijn de webshop baseballcaps en muismatten te koop met ons nieuwe
logo. Klik op de foto's onderstaande om ze te bestellen
Voor de muismat

voor de cap

Winterverhalen
Een maand geleden hebben we een oproep gedaan om ons verhalen te sturen
over hoe jullie deze herfst en winterperiode beleven. Verhalen over (nieuw
ontdekte) hobbies, wandelingen etc zijn van harte welkom. U kunt ze , liefst
vergezeld van foto's sturen naar news@naturisme.be

Twee mooie nieuwe blogverhalen op de site
We hebben twee heel mooie verhalen op de site staan. Het zijn twee heel
verschillende verhalen van Belgische stellen.
Allereerst is daar het verhaal van Bart en Tachke. Zij blikken terug op hun
allereerste naturistische vakantie ongeveer 30 jaar geleden.

U kunt hun verhaal lezen door op onderstaande foto te drukken

Daarnaast is er het verhaal Luc en Valery die hun droom hebben gevolgd en
deze zomer hun resort Finca Sonada hebben geopend.
Hun inspirerende verhaal kunt u lezen door op de foto hieronder te drukken

Beide verhalen zijn het lezen waard.

“ Sportieve” FBN voornemens voor 2021
Ondanks dat we vroeg in het voorjaar niet met zijn allen gaan zwemmen ,
hebben we wel al twee sportieve activiteiten in onze agenda en webshop staan.
Dat geeft jullie een doel om uit de zetel te komen.
Allereest is daar de FBN jogging op Athena Ossendrecht op 21 april. Als u op
onderstaande foto drukt kunt u zich inschrijven voor de jogging. U kunt ook
blijven eten als u wilt. Via diezelfde link kunt u ook uw maaltijd reserveren

en een paar weken later kunnen we elkaar weer gezellig en sportief ontmoeten
bij de FBN Petanque op 8 mei bij Zonneleven in Zegelsem. Wanneer u op
onderstaande foto drukt , kunt u zich aanmelden voor de petanque en u kunt via
dezelfde link ook hier een maaltijd bestellen

Wist je dat ...
Je als je lid wilt worden van FBN wij het liefste willen dat je dit doet door middel
van het lidmaatschap van 1 van de bij ons aangesloten verenigingen. Meer
informatie over de verenigingen kunnen jullie vinden via deze
link https://www.naturisme.be/verenigingen/
Sluit je aan bij de vereniging die het beste bij jou past
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