
 

Januari 2012 

Praat mee over toekomst NUSO 

De NUSO houdt diverse bijeenkomsten in het land om alle leden te kunnen betrekken bij haar 

toekomstplannen. Het gaat om 19 januari 2012 bij het kantoor van de NUSO, Koningslaan 101 in 

Utrecht, 26 januari bij speeltuin Wipstrikkwartier, Trompstraat 10 in Zwolle en 2 februari bij speeltuin 

Leonardus, mgr. Swinkelsstraat 24 in Helmond. De aanvang is steeds 19.00 uur. De NUSO wil met u 

van gedachten wisselen over :-ondersteuningsniveau van de NUSO/functie van branchevereniging;-meer 

gebruik maken van NUSO-online-diensten;-contributiesysteem;-keurmerk en VriendenLoterij. De 

thema's staan op het ledendeel van www.nuso.nl. Opgeven kan via info@nuso.nl 

  

Landelijke speeltuindag 16 juni aanstaande 

De landelijke speeltuindag zaterdag 16 juni a.s. is een ideaal moment om iedereen 

kennis te laten maken met het grote belang van uw speeltuinvereniging. Maar u 

kunt ook open huis houden voor bijvoorbeeld de media of buurtbewoners die nog 

niet zo bekend zijn met de speeltuin. Deelnemers ontvangen een pakket met 

promotiemateriaal en gadgets zoals bellenblaas, jojo, keycord en 

usbstick. Opgeven bij c.kramer@nuso.nl 

  

"Scoren met spelen"   

De NUSO is betrokken bij "Scoren met spelen" een conferentie over buitenspelen op 22 maart a.s. in 

Burgers" Zoo in Arnhem. Zie http://www.cs-vng.nl/producten/scoren-met-spelen,-22-maart-2012,-burgers'-zoo-

arnhem.aspx 

  

Droomtoilet 

Hoe ziet het ideale toilet eruit in een toegankelijke speeltuin? Dat vroeg het 

team van De Speeltuinbende,www.speeltuinbende.nl zich af. Het leidde tot 

een document dat speeltuinverenigingen inspireert tot het inrichten van een 

toilet dat voor alle kinderen, dus ook die met een beperking, toegankelijk is. 

Meer weten:http://www.nsgk.nl/over-ons/publicaties-

jaarverslagen/nieuwe-pagina-119/nieuwsbriefspeeltuinbende4  Zet de TV 

vrijdag 13 januari om 19.25 aan, ga naar NL 2 en kijk naar Oma Sonja en de 

Speeltuinbende, een van de drie items in het programma ‘Geloof & een hele 

hoop liefde” van de EO. 

  

Gezonde(re) voeding in speeltuin 

Ron Hebben, beheerder van de gemeentelijke speeltuinen De Leemkuil en Brakkefort in Nijmegen wil 

gezonde(re) voeding aanbieden aan de jeugd. "Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie bij het 

terugdringen van kinderobesitas en dan past het niet om in de speeltuinen een vette hap te verkopen", 

aldus Ron. Welke verenigingen hebben er al gezonde(re) etenswaren in het assortiment? Reacties graag 

naar c.kramer@nuso.nl 
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Speeltoestellen te koop 

Speeltuin Irene in Amersfoort houdt op te bestaan. "Het gebouw waar wij in zaten is nu verkocht. De nieuwe 

eigenaar wil het ons wel verhuren, alleen kunnen we dit niet opbrengen en de gemeente wil het ook niet. 

We hebben meerdere mogelijkheden bekeken en op tafel gegooid bij de gemeente. Maar helaas zijn die 

niet haalbaar of te duur door de nieuwe gemeentelijke bezuinigingen. We zijn moegestreden door alle 

verhuizingen van de afgelopen jaren", aldus het bestuur.  De vereniging biedt nu enkele speeltoestellen te 

koop aan en ook tafels en stoelen. Reacties naar M. de Wit:  mdw67@live.nl 

   

Waardeer vrijwilligers met vrijwilligerskaart 

Verenigingen kunnen hun waardering voor de inzet van de vrijwilligers tonen met 

De Vrijwilligerskaart. Hiermee krijgen vrijwilligers toegang tot een breed pakket aan 

diensten en privileges. Meer weten: http://www.vrijwilligers.nl/ 

  

  

Belastingvoordeel speeltuinen    

Speeltuinen en kindervakantiewerkorganisaties behoren volgens de belastingdienst tot een sociaal belang 

behartigende instelling (SBBI) Ze kunnen dan gebruikmaken van een belastingvoordeel. Ze hoeven geen 

schenk- of erfbelasting te betalen over schenkingen of erfenissen die ze ontvangen. Zie verder:   

http://www.belastingdienst.nl/variabel/sociaal_belang_behartigende_instellingen/ 

  

  

Nieuwe deelnemers Aandeslaginspeeltuin 

Aan het NUSO-project Aandeslaginspeeltuin zijn weer diverse nieuwe deelnemers 

toegevoegd. Het project brengt speeltuinen en zmlk-scholen en 

dagbestedingsorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking bij 

elkaar. De scholieren en dagbestedingsdeelnemers helpen bij beheer en 

onderhoud. Ziehttp://www.aandeslaginspeeltuin.nl. Aanmelden kan 

bij c.kramer@nuso.nl. 

  

  

NUSO-directeur in "Vragenvuur" 

Een stadsdeel zet op een grasveldje voor veel geld een speeltoestel neer, maar bezuinigt tevens op de 

speeltuin in de buurt. NUSO-directeur Rolf Oosterbaan heeft er in het televisieprogramma "Vragenvuur"een 

mening over: 

http://www.youtube.com/watch?v=rtDK03Sf7cg&feature=youtu.be 

  

   

Staat uw vereniging al op www.nuso.nl? 

In het overzicht met speeltuinen op de NUSO-site www.nuso.nl staan al veel speeltuinen. Maar staat uw 

vereniging er al bij? Zo, nee vraag dan een  loginnaam en wachtwoord aan bij: info@nuso.nl 
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