
 

 

Jaarplan 2021 Ledencommissie Fryslân 
 
De activiteiten van de Ledencommissie (Lc) zijn primair gericht op de Friese leden van 
Natuurmonumenten. Per activiteit bekijken we of ook anderen (belangstellenden of omwonenden) 
kunnen deelnemen.  
Omdat we ook in 2021 nog te maken hebben met maatregelen ter beteugeling van het coronavirus is 
het niet zeker of er fysieke ledenbijeenkomsten mogelijk zijn. Als het nodig en mogelijk is zullen 
bijeenkomsten digitaal of in aangepaste vorm worden gehouden. 
De Lc wil in 2021 de volgende activiteiten ondernemen om te informeren, in gesprek te gaan en 
meningen te horen:  
 
Nieuwsflitsen uitbrengen 
Berichten over activiteiten voor leden, verenigingsnieuws en ontwikkelingen in de Friese gebieden 
van Natuurmonumenten verspreiden we via de digitale Nieuwsflitsen. Deze staan gepland voor maart, 
juni, augustus en november.  

 
Bijeenkomsten beleggen 
Voor direct contact organiseren we ledenbijeenkomsten en excursies. Vanwege de 
coronamaatregelen is de bijeenkomst dit voorjaar digitaal. Een deskundige informeert ons over het 
belang van biodiversiteit. En we houden de formele jaarvergadering, waar nieuwe 
ledenvertegenwoordigers benoemd kunnen worden.  
Een tweede bijeenkomst willen we in het najaar houden. We hopen dat dit dan gewoon weer fysiek 
kan door elkaar ergens te ontmoeten en een thema bij de kop te pakken.  
Hopelijk kunnen we tussentijds nog een excursie organiseren, wellicht een estafette wandelexcursie.   
 
Klankbordgroep bevragen 
Onze digitale klankbordgroep willen we minimaal twee keer een vraag voorleggen over een voor 
Natuurmonumenten belangrijk onderwerp. We delen de uitkomsten met de NM-organisatie. De groep 
bestaat inmiddels uit ongeveer 80 leden.  
Wil je ook je mening geven, meld je dan aan via lcfriesland@natuurmonumenten.nl onder vermelding 
van “deelname klankbordgroep”.  
 
Bekendheid geven aan het werk van NM en de Lc 
Om jongeren bij het werk van NM te betrekken, onderhouden we o.a. contacten met studenten van 
de hogeschool van Hall Larenstein. We gaan met elkaar in gesprek over het werk van NM in relatie tot 
hun studie als dit past in de lessen en fysiek mogelijk is.  
Bij verschillende natuuractiviteiten die er vanuit de beheereenheid worden georganiseerd voor leden 
en belangstellenden helpen we een handje. Dit zijn meteen gelegenheden om met bezoekers te 
spreken over het werk van de ledencommissie.  
 
Samenwerking met de beheereenheid Friesland 
De beheereenheid heeft dit jaar een aantal kwaliteitstoetsen, gebiedsvisies en publieksactiviteiten in 
de planning staan. Dit zijn o.a. een kwaliteitstoets en natuurvisie voor het eiland Griend en de 
Bantpolder. Op hun werkprogramma staan verder: de opening van het nieuwe bezoekerscentrum op 
Schiermonnikoog, de heropening van het theehuis bij de Slotplaats en het betrekken van organisaties 
en personen bij de bescherming van het Fochtelooerveen. De medewerkers van de beheereenheid 
organiseren deze activiteiten. Vanuit de Lc denken en werken we mee waar het kan en nodig is.  
Eenmaal per jaar brengen we een bezoek aan een van de Friese NM-gebieden, samen met een van de 
medewerkers. We bespreken dan wat er in dat gebied speelt en te verwachten is. 
 
Natuurmonumenten, de vereniging  
Twee keer per jaar komt de Ledenraad (Lr) van NM bijeen. De Lr bestaat uit alle 
ledenvertegenwoordigers uit het hele land. Wij vertegenwoordigen daar de Friese leden. De Lr 
vergadert in mei en november. Voorafgaand aan de Lr overleggen we met onze collega-
ledenvertegenwoordigers uit Drenthe en Groningen over de agendapunten.  
We nemen deel aan de beraadslagingen van de landelijke Klankbordgroep belangenbehartiging in 
februari en oktober. Hier worden actuele thema's waar NM mee bezig is toegelicht en besproken. En 
uiteraard doen we mee met andere tussentijdse bijeenkomsten van en voor de 
ledenvertegenwoordigers om kennis te delen en te vergroten. 
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Wij vergaderen als Friese Ledencommissie zes keer dit jaar en daarbij schuift ook meestal iemand 
van de beheereenheid of de afdeling beleidszaken (public affairs) aan. Tussentijds werken we samen 
aan de uitvoering van onze plannen via mail- en telefooncontacten. 
Heb je vragen, dan kun je ons die altijd stellen via lcfriesland@natuurmonumenten.nl 
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