
Jaarplan 2023 Ledencommissie Fryslân

We verheugen ons op een mooi “natuurlijk” jaar met boeiende activiteiten voor de 
Friese leden. Via de Nieuwsflits en eventuele webinars kunnen we digitaal contact met 
elkaar maken. De ledencommissie staat uiteraard open voor wensen en meningen van
de leden in onze provincie.

Het terugdringen van de stikstofuitstoot, de transitie van de landbouw, de 
herinrichting van onze leefomgeving met veel aandacht voor natuur en landschap zijn 
onderwerpen die hoog op de verschillende agenda’s staan. 
Kabinet, provincie, waterschappen, boeren- en natuurorganisaties zijn er druk mee.
De klimaatverandering vraagt actie van ons allemaal. De kwaliteit en de kwantiteit 
van water staan aanhoudend hoog op de agenda van Natuurmonumenten. 

De plannen voor 2023

In de Nieuwsflits zullen we de Friese leden over verenigingsnieuws, activiteiten en 
ontwikkelingen in de Friese gebieden van Natuurmonumenten berichten. 
Uitnodigingen voor bijeenkomsten en webinars zullen eveneens bij u in de digitale 
brievenbus te vinden zijn. 
De Nieuwsflits kunt u verwachten in maart, mei, juli, september en december.

Dit jaar zijn we van plan om twee bijeenkomsten met een excursie te organiseren. 
In het voorjaar hopen we een bezoek te brengen aan een weidevogelgebied met de 
schijnwerper op de grutto. Tijdens die bijeenkomst zal ook de formele 
jaarvergadering voor Friese leden plaatsvinden.
Als vervolg op het waterproject van 2022 Van Veen naar Zee, bereiden we wederom 
samen met onze collega’s uit Groningen en Drenthe bijeenkomsten voor de drie 
noordelijke provincies voor. De kwaliteit van water zal het thema zijn en de activiteiten
staan gepland in het najaar.

Ongeveer 80 Friese leden hebben zich aangesloten bij onze Friese klankbordgroep. 
Twee keer per jaar stellen we deze groep een vraag over een voor Natuurmonumenten
belangrijk onderwerp. De klankbordgroep biedt ons inzicht in wat er leeft onder onze 
Friese leden.
De ontvangen reacties delen we met de beheerders en de landelijke NM organisatie.
Wilt u ook meedoen met de digitale klankbordgroep? Laat het ons weten via:
lcfriesland@natuurmonumenten.nl

 
Ideeën van jongeren over klimaatverandering, natuur en landschap vinden we ook 
belangrijk. In 2022 gaven studenten van de hogeschool van Hall Larenstein ons een 
aantal goede suggesties voor het contact tussen jongeren en de 
natuurbeschermingsorganisaties.
Een volgende ontmoeting met de studenten staat dan ook zeker in de planning. 

De ledencommissie werkt samen met de medewerkers van de beheereenheid 
Friesland. De boswachters doen samen met een flink aantal vrijwilligers het 
beheerwerk in de gebieden van Natuurmonumenten in Friesland. Op het 
werkprogramma van de beheereenheid staan dit jaar onder andere kwaliteitstoetsen 
voor de duinen van Schiermonnikoog en het Hegewiersterfjild. De ledencommissie 
neemt namens de Friese leden deel aan die kwaliteitstoetsen. 
Wij helpen graag een handje bij activiteiten zoals het Slotplaatsfestival en de OERR 
Wilde Buitendag en de boswachters voorzien ons van nieuws uit de gebieden voor de 
Nieuwsflits en ondersteunen ons bij de ledenbijeenkomsten.

mailto:lcfriesland@natuurmonumenten.nl


De vereniging Natuurmonumenten heeft vorig jaar veel nieuwe leden mogen 
verwelkomen. Om een brede beweging te zijn en te blijven is het van groot belang om 
leden actief te betrekken bij het werk van de vereniging. De Ledencommissies doen 
dat in hun regio’s. Vanuit de centrale organisaties krijgt u ook berichten over 
activiteiten waar u aan mee kunt doen.
De ledenraad is dan een belangrijk onderdeel van onze vereniging, zij gaat over de 
hoofdlijnen van beleid, keurt het jaarverslag goed en benoemt de bestuursleden. 
De ledenraad  bestaat uit alle ledenvertegenwoordigers uit het land komt jaarlijks in 
mei en november bijeen. 
Om onze Friese leden zo goed mogelijk te vertegenwoordigen bereiden we iedere 
ledenraad gedegen voor, dat doen we samen met onze Groningse en Drentse 
collega’s. 
Naast de twee bijeenkomsten van de ledenraad worden er landelijk een paar keer per 
jaar actuele thema’s besproken. De ledenvertegenwoordigers kunnen daar de 
geluiden en gedachten vanuit de leden inbrengen en er hun kennis delen en 
vergroten.

De ledencommissie Fryslân vergadert 6x per jaar en regelmatig schuift er iemand 
van de beheereenheid aan. 

Heeft u een vraag of punt van aandacht, òf bent u geïnteresseerd in het 
werk van de ledencommissie, dan kunt u ons bereiken via:  
lcfriesland@natuurmonumenten.nl


