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De ledencommissie Flevoland maakte in 2018 een groei door van 3 

naar 9 leden. Het contact met de leden kon daardoor aanzienlijk worden 

versterkt, o.a. door het organiseren van een ledenmiddag in de Kubus 

in Lelystad. Deze werd als gevolg van goede promotie bezocht door 80 

leden. En door de enthousiaste deelname aan twee grote NM -

evenementen in Flevoland waardoor zowel de leden als de brede 

achterban goed werden bereikt.  

 

De ledencommissie wilde de leden graag betrekken bij  het projekt 

‘Marker Wadden’. Zij heeft dat op twee manieren gedaan.  

Enerzi jds door de beheereenheid uit  te nodigen een presentatie te 

geven op de ledenmiddag in Lelystad. De reacties hierop waren zeer 

positief.  

Anderzi jds door de betrokkenheid van enkele LC-leden als vri jwil ler en 

voorl ichter voor de bezoekers ti jdens het driedaagse, zeer 

drukbezochte Marker Wadden-evenement in juni. Ook werd daardoor 

een bredere achterban bereikt.  

Deze betrokkenheid van LC-leden was er ook bi j de feesteli jke opening 

op 27 september van het kunstwerk ‘Het Deltawerk’ in het 

Waterloopbos, waarbij bezoekers op 3 avonden een ‘l ichtwandeling’ 

langs de prachtige objecten van het Waterloopbos konden beleven.   
 

Twee leden van de ledencommissie zijn inmiddels ook excursieleider en 

eilandwachter namens NM op de Marker Wadden en hebben hiermee 

direct en bl i jvend contact met leden en achterban.  
 

De plannen van de provincie en het waterschap om de Knardijk opnieuw 

in te r ichten en de wens hierbij de bevolking te betrekken in een 

‘maatschappelijk proces’, was voor de ledencommissie reden om in 

gesprek te gaan met Flevolandschap en het Waterschap. De 

ledencommissie en de beheereenheid hebben deelgenomen aan 

overleggen met de Provincie om te bekijken of de ledencommissie en 

de beheereenheid gezamenlijk als mede-init iat iefnemers aan dit 

overlegproces kunnen en willen optreden.  
 

De samenwerking tussen de beheereenheid en ledencommissie is 

versterkt  door structurele part icipatie in elkaars overleggen.  
 

Het jaar 2018 was een jaar van investeren in het contact met de NM-

leden en achterban. Dit  is ook speerpunt voor 2019. De ledencommissie 

wil bezien of het wenseli jk en mogelijk is een vast ledenpanel op te 

zetten en in hoeverre leden-enquêtes over relevante onderwerpen 

nuttig en haalbaar zijn.  


