NUSO-leden door naar Kroonappelfinale
NUSO-leden speeltuin De Schommel uit Molenaarsgraaf en
stichting Bouwgein uit Nieuwegein hebben uit 4000 aanmeldingen
de finale bereikt van de Kroonappels van het Oranje Fonds.
De Schommel en Bouwgein behoren tot één van de twintig finalisten in de categorie buurt.
Meer informatie: www.kroonappels.nl

Zonnepanelen en AED
Natuurspeeltuin Het Weitje in Hardinxveld-Giessendam installeerde
onlangs een zonnepaneel-installatie.“Deze gaat voldoende energie
opwekken, zodat we CO2 neutraal zijn”, aldus Mark van Dijk van Het
Weitje. Meer informatie: www.hetweitje.nl
De Speelderij in Volendam heeft ook zonnepanelen op het dak staan
waarmee een flink deel van de eigen energie wordt opgewekt.
Volgens voorzitter Hans Schoorl is nu bovendien een AED
beschikbaar en een groot aantal van de vrijwilligers is al getraind hier mee te werken.
Meer informatie: www.speelderij.nl

Vandalisme in de speeltuin
Vandalisme in de speeltuin en hoe kun je dat tegengaan? Sloten van toegangshekken die
worden geforceerd, vernielde speeltoestellen, een inbraak in het gebouwtje. De lijst met
incidenten neemt steeds verder toe. Goede voorbeelden van vandalismebestrijding horen we
graag: c.kramer@nuso.nl

Gratis t-shirt deelnemers speeltuindag
Nog steeds krijgen we aanmeldingen voor de landelijke speeltuindag
op 15 juni. Deelnemende verenigingen ontvangen onder andere vijf
gratis t-shirts in het NUSO-pakket. De shirts zijn voor de begeleiders.
In de rubriek landelijke speeltuindag op het ledengedeelte
van www.nuso.nl is algemene informatie en een voorbeeldpersbericht
te vinden. Aanmelden voor de speeltuindag kan bij Cees
Kramer: c.kramer@nuso.nl

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk

De Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk maakt het mogelijk dat een onafhankelijke
tuchtcommissie en commissie van beroep rechtspreken bij vermeend seksueel
grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers bij minderjarigen. De stichting neemt
vrijwilligersorganisaties daarmee deze taak uit handen. Meer
informatie: www.tuchtrechtvrijwilligerswerk.nl

Meepraten over NUSO-toekomst
Meepraten over de toekomstplannen van de NUSO kan op woensdag 10 april a.s bij speeltuin
Zuiderkwartier, Anjelierstraat 5 in Leiden en woensdag 17 april a.s. bij speeltuin Vrouwenhof,
Vrouwenhoflaan 3 in Roosendaal. Aanvang 19.00 uur, einde rond 20.45 uur.
De documenten voor deze bijeenkomsten staan op het ledendeel van www.nuso.nl onder
regiobijeenkomsten 2013, nadat u bent ingelogd onder ledeninformatie. Deelnemers aan de
regiobijeenkomsten sturen we desgewenst een printversie toe. Hiervoor kunt u contact
opnemen met ons bureau: 0302544880. Opgeven voor de bijeenkomsten kan via info@nuso.nl

Nieuw adres NUSO-kantoor
De NUSO is verhuisd van de Koningslaan 101, 3583 GS in Utrecht. Vanaf 25 maart is het
adres:
Proostwetering 18, 3543 AE Utrecht, 030-2544880 info@nuso.nl, www.nuso.nl.
Het nieuwe kantoor ligt op bedrijventerrein De Wetering, vlak achter de A2 en is goed
bereikbaar per auto en openbaar vervoer.

Volg ons op Facebook en Twitter
De facebookpagina van de NUSO wordt door steeds meer bezoekers bezocht. Volg ons via:

Juiste adresgegevens NUSO leden
De NUSO komt er af en toe achter dat we van een aantal verenigingen verouderde
adresgegevens hebben. Het is onder andere voor de bij ons afgesloten verzekeringen
van belang dat we over de juiste contactgegevens (post- en mailadres) beschikkan van
de voorzitter, secretaris en penningmeester van uw vereniging. Doorgeven graag aan
info@nuso.nl
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