
Jaarplan 2022 Ledencommissie Fryslân 
Ook dit jaar houden we er rekening mee dat corona maatregelen ons beperkingen zullen 
opleggen aan het organiseren van fysieke activiteiten voor de Friese leden. Gelukkig zijn er 
digitaal mogelijkheden om met elkaar contact te hebben, zoals informatie via Nieuwsflitsen 
en webinars. 
Met het aantreden van een nieuw kabinet is de politieke situatie veranderd. Voor 
verschillende beleidsdoelen komt meer geld beschikbaar. Klimaatverandering, terugdringen 
stikstof, transitie van de landbouw, inrichting van onze leefomgeving en behoud landschap 
staan hoog op de 
politieke agenda.  
 
Wij hebben de volgende zaken op onze agenda gezet. 
Nieuwsflitsen. 
Via de digitale weg berichten we de Friese leden weer over activiteiten, verenigingsnieuws 
en ontwikkelingen in de Friese gebieden van NM. Deze Nieuwsflitsen krijgt u in februari, 
maart, mei, september en november.  
 
Webinar. 
We trappen dit jaar af met een digitale bijeenkomst over Fryslân in 2050. Hoe natuerlik is 
onze provincie dan. Wat zijn ieders dromen.  
 
Bijeenkomsten. 
Indien mogelijk organiseren we dit jaar twee fysieke bijeenkomsten met excursies. In het 
voorjaar in het Hegewiersterfjild (gekoppeld met de formele jaarvergadering) en in het 
najaar in het Fochtelooërveen. In beide gebieden zijn interessante ontwikkelingen gaande. 
We zorgen ervoor dat deze bijeenkomsten zodanig worden opgezet dat ze voldoen aan de 
dan geldende corona regels. Als de corona beperkingen fysieke bijeenkomsten toch 
onmogelijk maken, zoeken we een digitaal alternatief. 
 
Klankbordgroep. 
Circa 80 van de Friese leden zijn lid van onze Friese klankbordgroep. Ongeveer twee keer per 
jaar stellen we deze groep een vraag over een voor Natuurmonumenten (NM) belangrijk 
onderwerp. Voor ons een snelle manier om te weten te komen wat er leeft. De ontvangen 
reacties delen wij met de beheerders en de landelijke NM organisatie. 
Wilt u ook meedoen met de digitale klankbordgroep? Laat het ons dan weten via: 
lcfriesland@natuurmonumenten.nl 
 
Contacten met jongeren. 
Door de lockdowns en andere corona beperkingen heeft het contact met studenten van de 
hogeschool van Hall Larenstein stilgelegen. Wij hopen dit jaar het contact weer te hervatten. 
Wij hechten eraan de ideeën van jongeren over klimaatverandering, natuur en landschap te 
vernemen. 
 
Samenwerking met de beheereenheid Friesland. 
Vanuit de Ledencommissie denken en werken wij, naar behoefte, mee met de mensen van 
de beheereenheid, die in Fryslân de NM natuurgebieden beheert. Op hun werkprogramma 
staan dit jaar o.a. kwaliteitstoetsen voor het Fochtelooërveen en Skrok en Skrins, het 
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opstellen van een natuurvisie voor Griend en een gebiedsvisie voor de Bantpolder, een 
manifestatie in het kader van 100 jaar Oudemirdumerklif en activiteiten op de Slotplaats. 
 
Natuurmonumenten, de vereniging. 
De vereniging heeft veel nieuwe leden mogen verwelkomen. Velen zien het lidmaatschap als 
vorm om uiting te geven aan hun betrokkenheid bij natuur, landschap en cultuurhistorie. Dit 
temeer omdat er in deze tijd extra behoefte is aan ontspanning in natuurgebieden. En 
mensen maken zich ook zorgen over de merkbare klimaatverandering en over veranderingen 
van ons landschap. 
Naast bestuur en directie is de Ledenraad (Lr) een belangrijk onderdeel van onze vereniging. 
De Lr komt 2x per jaar bijeen, in mei en november.  De Lr bestaat uit alle 
ledenvertegenwoordigers uit het gehele land. Wij vertegenwoordigen daar de Friese leden. 
De vergaderingen bereiden wij voor samen met onze Groningse en Drentse collega’s.  
Buiten de twee bijeenkomsten van de Lr worden landelijk een paar keer per jaar actuele 
thema’s besproken. Daar kunnen wij als ledenvertegenwoordigers, geluiden en gedachten 
vanuit de leden inbrengen en onze kennis delen en vergroten. 
Onze Ledencommissie vergadert 6x per jaar, meestal met van iemand van de beheereenheid 
of het kantoor in Amersfoort er bij. Tussentijds is er veel contact tussen de leden van de Lc 
onderling. 
 
Heeft u een vraag of punt van aandacht, u kunt ons altijd bereiken via: 
lcfriesland@natuurmonumenten.nl 
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