
Wil je op de hoogte bli jven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen over naaktrecreatie en naturisme en mooie artikelen over 
reisbestemmingen, achtergrondverhalen en ervaringen blijven lezen? Kies er dan voor om onze inspirerende magazines 
UIT! en BlootGewoon!, beide twee keer per jaar in je brievenbus te (blijven) ontvangen. Je betaalt hier in 2022 slechts 
€ 15,80 inclusief verzending voor. Dat is € 3,95 per magazine inclusief verzending in Nederland. Woon je in het buitenland? 
Dan betaal je per magazine € 5,00 extra voor de verzending. Met jouw keuze laat je jouw waardering voor onze magazines 
weten en draag je bovendien bij aan het voortbestaan hiervan. 

Zo vraag je de magazines aan:
1. In het Ledenportaal: log in via mijn.voeltvrijheid.nl, ga naar ‘mijn lidmaatschap’, en vink ‘magazines ontvangen’ aan.
2. Per post of mail: Vul het invulformulier op de achterzijde goed leesbaar in en stuur het naar ons op per post of per mail 
(via een scan of foto). Vergeet niet je handtekening te zetten!

Wat is de relatie tussen NFN Open & Bloot en jouw naturistenvereniging?
Jouw naturistenvereniging is aangesloten bij NFN en het bestuur van de vereniging betaalt per verenigingslid een afdracht 
aan NFN. Het grootste deel van deze afdracht is voor aan het verenigingsbestuur verleende ondersteuning zoals het 
veiligheidsprotocol, de organisatie van de landelijke open dag naaktrecreatie, workshops, het verenigingsportaal en een 
vast contactpersoon bij NFN. Deze afdracht is lager dan het basislidmaatschap van NFN en slechts een heel klein gedeelte is 
voor de werkzaamheden en taken van NFN (belangenbehartiging, maatschappelijke acceptatie en het delen van kennis en 
informatie). De kosten voor de vier magazines kunnen niet van deze afdracht betaald worden. Je vereniging betaalde dus 
niet mee aan de kosten van het maken van de magazines.

Activeer nu je lidmaatschap bij NFN Open & Bloot
Als lid van een bij NFN aangesloten naturistenvereniging ben je als individu niet automatisch lid van NFN. Jouw 
persoonsgegevens worden wel door jouw vereniging gedeeld met NFN vanwege de productie van de jaarkaart, de afdracht 
per lid aan NFN en het veiligheidsprotocol. Je kunt wél heel eenvoudig en helemaal gratis lid worden van NFN. 
Dit zit zo: omdat jouw vereniging al een afdracht doet voor de diensten die NFN levert aan het bestuur van jouw vereniging, 
hoef je het basislidmaatschap van NFN niet te betalen. Het activeren van jouw basislidmaatschap bij NFN is dus kosteloos 
en helemaal jouw eigen keuze. Wanneer je jouw lidmaatschap activeert, kun je met korting in onze webshop bestellen, het 
laatste nieuws voor leden lezen, stemmen voor de Ledenraad en je kandidaat stellen voor de Ledenraad. 

De NFN-Jaarkaart
De jaarkaart is géén ledenpas van NFN, maar wel een belangrijk middel om het veiligheidsprotocol uit te voeren. Om 
naturistenterreinen zo veilig mogelijk te houden werkt NFN met een onafhankelijke veiligheidscommissie. Het doel is 
om ongewenst gedrag te voorkomen en tegen te gaan. In uiterste gevallen zorgen we ervoor dat een pleger van ernstig 
ongewenst gedrag geen toegang meer krijgt tot de georganiseerde naaktrecreatie. Zo proberen we met elkaar om de 
terreinen zo veilig mogelijk te houden. Alle rechtstreekse NFN-leden en verenigingsleden ontvangen deze jaarkaart. 
Dit staat los van het wel of niet ontvangen van onze magazines. De jaarkaart geeft ook recht op alle diensten die NFN aan 
deze kaart verbonden heeft. Zoals ledenvoordeel en toegang tot evenementen, activiteiten en blootlocaties.

Heb je nog vragen? 
Neem dan gerust contact op. Je bereikt ons iedere werkdag van 9.00-12.30 uur via telefoonnummer 
033 253 3050 of per mail via info@nfn.nl. Wij helpen je graag!

Hartelijke groet,
 
Team NFN Open & Bloot

Open & Bloot

Vul het aanmeldformulier op de achterkant meteen in!
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Wil je onze magazines (2x BlootGewoon! en 2x UIT! per jaar) vol informatie, tips en inspiratie over naaktrecreatie 
ontvangen? Fijn! Je kan dit meteen (bij voorkeur) online regelen via ons Ledenportaal via: mijn.voeltvrijheid.nl. 
Maar het kan ook door dit formulier in te vullen en terug te sturen of mailen naar NFN Open & Bloot. 
Vragen? Bel ons op 033 253 3050 of mail naar info@nfn.nl. We helpen je graag!

Persoonlijke informatie

NFN Open & Bloot 
Postbus 1767
3800 BT Amersfoort

Retouradres
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Aanmeldformulier magazines

Invullen in blokletters

Datum

Plaats

Handtekening (verplicht)

D M J JD M J J

Ik ga akkoord met de betalingsverplichting van € 3,95 per magazine inclusief verzending in Nederland. Woon je in het 
buitenland? Dan betaal je € 5,00 extra voor de verzending.

Ik ga akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden*, de algemene voorwaarden* en de privacy policy* van NFN.

Ik ga akkoord met het NFN-veiligheidsprotocol* en de hieruit volgende gedragscode*. Ik ben in de afgelopen 
tien jaar niet veroordeeld voor het plegen van seksuele delicten. Er is mij nooit eerder een lidmaatschap van een 
naturistenvereniging ontnomen.

*Te vinden op www.nfn.nl of op te vragen via onze Ledenservice via info@nfn.nl of 033 – 253 3050.

Ja, ik activeer mijn NFN-basislidmaatschap (gratis). Ik wil de 
magazines van NFN ontvangen voor € 3,95 per editie (2022).

Factuur met betaallink via e-mail (gratis)

Factuur per post (+ € 2,95 per jaar)

€ 3,95
per editie

Zie verzendfolie of NFN-jaarkaart

Lees ook de informatie op de andere zi jde van dit formulier!

(verplicht)




