
_____________________________________________ 
 

Federatie van het Belgisch Naturisme vzw 
Fédération Belge de Naturisme asbl 

 

  

  

 

08.02.2022 

FBN-Kaart 

 

 

 

 

 Beste naturistenvrienden, 
  

Je  was voorheen aangesloten en hebt een FBN-lidmaatschapskaart. 

  

Het lidmaatschap van de FBN geeft u de mogelijkheid om de verschillende 

naturistenactiviteiten en in het bijzonder de aangesloten clubs te ontdekken. 

Zowel 2021 als 2020 waren heel bijzonder vanwege de covid-19 pandemie, 
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samen hopen we dat iedereen deze periode op een gezonde manier heeft 

kunnen doorbrengen. 

Met de verschillende vaccins en boosters is er toch uitzicht op een ommekeer 

in 2022 zodat we weer samen van de activiteiten kunnen genieten. 

Opnieuw samen kunnen samenkomen, op vakantie naar onze favoriete 

bestemmingen zowel in eigen land als buiten de landsgrenzen. 

  

Let er bij het aanschaffen van een lidkaart op dat deze wel voorzien is van 

zowel de FBN als INF logo’s en vraag er bij twijfel ook om, op die manier ben je 

alvast goed voorbereid. ( bij ons beschikken alle lidkaarten over de nodige 

logo’s, dus geen twijfel ) 

Je kan er dan zowel in eigen land verscheidenen locaties mee bezoeken en 

ook in de vele buitenlandse terreinen ben je welkom en geniet je van de 

voordelen. 

  

De nieuwe 2022-kaarten zijn beschikbaar. 

https://www.naturisme.be/lesson/lid-worden/
https://www.naturisme.be/lesson/lid-worden/
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Als je jouw lidmaatschap wenst te verlengen en een lidmaatschapskaart voor 

2022 wilt ontvangen, vul dan het bijgevoegde formulier in en stuur het naar mij 

terug samen met een kopie van de voorkant van je identiteitskaart (tenzij deze 

al in ons bezit is). 

Doe dan het zelfde voor uw Partner. 

U kunt ook het elektronische formulier op onze website invullen: 

https://www.naturisme.be/lesson/lid-worden/ 

  

Geef me ook een bewijs van betaling van de contributie. 

  

De prijzen voor 2022 zijn: 

               - Koppel € 50 

               - Single € 40, 

                - Kind tussen 15 en 18 jaar € 23 

  

De kaart geeft de volgende rechten: 

https://www.naturisme.be/lesson/lid-worden/
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- Toegang tot buitenlandse domeinen en de meeste Belgische 

naturistische      recreatiegebieden (inclusief sauna's en zwembaden) 

- Toegang tot de activiteiten georganiseerd door het FBN. 

- Toegang tot de activiteiten van de meeste clubs die lid zijn van de FBN, zoals 

naturistenzwemavonden georganiseerd door bepaalde clubs (van september 

tot juni). 

  

De geplande activiteiten voor 2022 zijn als volgt: 

o Joggen 

o Het jeu de boules-toernooi 

o Wandelen (openbare activiteit, dus gekleed) 

o Het naakt bowlingweekend (nabij Aalst) 

o Zwemavonden. 

  

Al deze activiteiten worden, als het weer het toelaat, naakt gedaan, met 

uitzondering van de wandeling. 

Tickets zijn verkrijgbaar via de webshop van de FBN: 

  

https://www.naturisme.be/winkel/ 

  

Op onze website vindt u meer informatie. 

Naturistische groeten,  

Frank Janssens 

  

 

Groeten van Frank 

 

https://www.naturisme.be/winkel/
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Verantwoordelijke Uitgever: FBN VZW ,Acacialaan 7, 8470 Gistel 
  

 


