Verslag l uisterpanel Evenementen wintermaanden

In de lente- en zomermaanden worden er door BlootGewoon!, Natuurlijk! NFN
en op de verenigingen allerlei leuke buitenactiviteiten georganiseerd. Maar
naakt ontspannen en recreëren kan natuurlijk ook in de herfst en winter.
Graag wilden wij weten wat jullie zoal voor activiteiten ondernemen (of zouden
willen ondernemen) als de temperatuur buiten niet meer zo aangenaam is.
Daarom voerden wij een luisterpanelonderzoek uit. Ruim 1000
luisterpannelleden hebben het onderzoek ingevuld. Dat is 60,8% Bekijk hier de
uitkomsten!
Wil je ook meedenken in het Luisterpanel? Schrijf je dan nu in via
www.nfn.nl/luisterpanel!
Vraag 1: Bloot recreëren in de wintermaanden, hoe doe jij dat het l iefst?

Vraag 2: Zou je mee doen aan een of meerdere van de volgende
winterevents?

Vraag 3: Heb jij ideeën voor (een) blootactiviteit(en) in het najaar/winter die
eventueel (mede) door NFN georganiseerd kan worden?
Dit waren o.a. suggesties
•
•
•
•
•
•
•
•

Bowlen
Badmintonnen
Binnensport events
Volleyballen
Wandelen
Yoga
Dineren
Theatervoorstelling

Conclusie
Uit het onderzoek blijkt dat wellness en zwemmen de meest populaire
blootactiviteiten in de herfst en winter zijn. Ook wordt er thuis veel bloot
gerecreëerd.
Op zoek naar een fijne wellnessplek? Op onze nieuwe locatiezoeker
BlootKompas! vind je al ongeveer 140 sauna’s, en dit aantal neemt alleen maar
toe. Voor de liefhebbers van binnenzwemmen staat er op de website van
Natuurlijk! NFN een uitgebreid overzicht van zwembaden met blote
zwemuurtjes.
We danken alle luisterpanelleden weer hartelijk voor hun deelname. We gaan
de uitslag van het onderzoek gebruiken om onze evenementenplanning nog
beter aan te laten sluiten op jullie wensen.
Via de nieuwsbrief en onze magazines houden we je op de hoogte van de
activiteiten die BlootGewoon! en Natuurlijk! NFN organiseren. Mocht je de
nieuwsbrief nog niet ontvangen, dan mis je een hoop. Meld je nu aan via
www.nfn.nl/nieuwsbrief/.

