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Beste Templiers-vriend(in), 

 

 

 

Heeft u vorig jaar ook weer een fantastische vakantie genoten op de Templiers? Een groot voorrecht, niet waar?  

De heropening in 2012  hebben we  te danken aan Pierre Peschier, de nieuwe eigenaar, de CNGA en diens trouwe leden. 

Bedankt voor de steun die we de afgelopen jaren ondervonden hebben. 

 

Onze missie is: 

� Het naturisme ontwikkelen in de Ardèchekloof, het hele departement en het buurdepartement Gard (in de Cè
zekloof is wel naturisme, maar geen naturistenvereniging); 

� Regionale verankering van de CNGA, met lokale leden die het naturisme het hele jaar door laten leven;  

� Het verdedigen van de naturistische moraal door middel van het bevorderen van kennis van de natuur, 

natuurbehoud en het streven naar harmonie met de natuur. 

 

Uw steun is nog steeds hard nodig om deze doelen te bereiken. De meerderheid van onze leden komt van ver. Daardoor 

brengen alle acties om het naturisme in de Ardèchekloof te verdedigen (bijeenkomst op de prefectuur, ontmoeting met 

politici of mensen van het natuurreservaat) meteen kosten met zich mee.  

Als afgevaardigde van de Franse Naturistenfederatie (FFN) worden we geacht de vergaderingen van het Raadgevend 

Comité van het Natuurreservaat bij te wonen. Onze aanwezigheid maakt het mogelijk om de belangen van naturisten te 

verdedigen, met name het recht om aan de rivier  te mogen kamperen. (Dit recht wordt nog steeds bedreigd, doordat 

door de herziening van de regels betreffende het natuurreservaat nog steeds niet definitief is). 

 

Zonder uw  jaarlijkste contributie kunnen de taken, die u aan de vereniging heeft toevertrouwd, moeilijk worden 

uitgevoerd. Het éénmaal bijwonen van zo’n vergadering levert reiskosten op die gelijk zijn aan de jaarcontributie van 15 

leden!. 

 

Aan het begin van dit nieuwe jaar vragen wij u dan ook, om uw lidmaatschap te verlengen. 

 

De Franse naturistenfederatie (FFN), waar de CNGA bij aangesloten is,  ondersteunt ons in belangrijke mate om het 

naturisme te laten leven in de Ardèchekloof. Het is daarom niet alleen vanzelfsprekend, maar ook van groot belang dat 

alle CNGA-leden daarnaast ook bij de FFN aangesloten zijn. Deze steun maakt ontwikkeling van het naturisme op 

nationaal niveau mogelijk.  

Bovendien is lidmaatschap van de FFN (of internationale naturistenfederatie) op veel naturistenterreinen verplicht. Dit 

geldt ook voor La Plage des Templiers! De camping is immers aangesloten bij de FFN.  

Als u al lid bent van de CNGA, betaalt  u voor uw FFN-lidmaatschap een gereduceerd ‘clubtarief’. 

Wij hopen dat velen het bijgevoegde formulier invullen. We zien u komende zomer graag (weer) op de Templiers! 

 

Bij voorbaat dank. Met naturistische groeten, 

Voor de CNGA, 

 

 

De Voorzitter: Frédéric Chandelier 


