Neem ook deel aan het Jantje Beton/NUSO onderzoek
Jantje Beton/NUSO voert met TNS Nipo een onderzoek uit naar hoe
speeltuinverenigingen er voor staan. Aanleiding is onze bezorgdheid over
speeltuinen door bezuinigingen en taakverzwaring. Neem ook deel aan
het onderzoek, dat onlangs naar alle leden werd verzonden. Met de
uitkomsten ervan kunnen we ook uw belang behartigen. Als u de
inlogcode voor deelname aan de vragenlijst kwijt bent graag een berichtje met naam vereniging en
mailadres naar c.kramer@jantjebeton.nl

Voorbeelden van sponsoring
Tijdens de regiobijeenkomsten van Jantje Beton/NUSO hoorden we reeds goede voorbeelden van
sponsoring van speeltuinverenigingen, maar we denken dat er meer zijn die we willen gebruiken om
door te geven aan andere leden en te publiceren. Reacties graag naar: c.kramer@jantjebeton.nl

Delen documenten VOG beleid
Steeds meer speeltuinen zijn aan de slag met sociale veiligheid van de
kinderen. Het aanvragen van de gratis VOG voor vrijwilligers via
www.gratisvog.nl is één van de acties. Om gebruik te maken van de
regeling moet men met de gedragscode of het aannamebeleid kunnen
aantonen bezig te zijn met het voorkomen van grensoverschrijdend
gedrag door vrijwilligers.
Op de website inveiligehanden.nl staan veel tips en voorbeelddocumenten.
We vragen speeltuinen documenten om te delen, zodat anderen deze als voorbeeld kunnen
gebruiken. Documenten kunnen worden gemaild naar: info@nuso.nl

Oproep deelname consultatie landelijke regels brandveiligheid
De overheid werkt aan landelijke uniforme regels voor het brandveilig gebruik van accommodatie of
activiteiten met kampvuren/barbecue/open vuur. De nieuwe regels kunnen nieuwe regels, extra
administratieve lasten en kosten betekenen. Via de consultatie kunnen organisaties reageren.
Jantje Beton/NUSO zal dit doen namens de leden. Maar speeltuinen met eigen accommodatie
kunnen ook zelfstandig reageren.
Als u reageert, krijgen wij daarvan graag een kopie, zodat we dit kunnen meenemen in de

algemene reactie. Deelnemen voor 17 september 2015 via: internetconsultatie.nl/brandveiligheid
Mail uw reactie ook graag aan: info@nuso.nl

Hutten bouwen op z’n Vlaams
De VDS (de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, die het speelpleinwerk in
heel Vlaanderen en Brussel ondersteunt), geeft de infobundel De
Zwerfwerk over kampen bouwen 'Dat is hetzelfde als hutten bouwen,
maar dan op z’n Vlaams', zegt de VDS.
Meer informatie: nuso.nl

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

Algemene Ledenvergadering
De nieuwe Algemene Ledenvergadering van de NUSO vindt zaterdag 14 november a.s. plaats bij
speeltuin Soesterkwartier in Amersfoort. Meer informatie volgt.
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