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Praat mee over toekomst NUSO
De NUSO houdt drie 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

Speciale aanbieding speeltuinpuzzel
Voor de echte liefhebbers is een puzzel van Jan van Haasteren
onontbeerlijk in hun collectie. Met de feestdagen in het vooruitzicht
heeft de NUSO voor haar leden een speciale aanbieding van de
Jan van Haasterenpuzzel "De Speeltuin". Voor slechts tien euro,
inclusief verzendkosten, kunt u dit bijzondere exemplaar
aanschaffen. Bestellen kan door overmaking van het bedrag op de NUSO-rekening
329900 onder vermelding van naam, adres en lidmaatschapsnummer.

VOG straks gratis
Vereniging NOV, de brancheorganisatie van het vrijwilligerswerk, is blij met de
toezegging van staatssecretaris Teeven over het gratis verstrekken van Verklaringen
Omtrent Gedrag, VOG, aan een deel van de vrijwilligers die met kinderen werken.
Het is een belangrijke stap in het ondersteunen van deugdelijk preventief beleid om
seksueel misbruik in vrijwilligerswerk te voorkomen. NOV voert ook het project In
Veilige Handen uit.Zie http://www.inveiligehanden.nl/

Nieuwe Speelmail verschijnt binnenkort
Het NUSO-magazine Speelmail verschijnt binnenkort weer. Met
een groot aanbod aan interessante artikelen en nuttige informatie.
We blikken ook nog even terug op de NUSO jubileumviering op 10
september jl. in Linnaeushof in Bennebroek. Onder een stralende

zon bood de speeltuin volop speelplezier aan de jeugd van talloze bij de NUSO
aangesloten organisaties. Op het programma stond een optreden van de groep
Beithar, zie foto en http://www.beithar.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/

Neem ook deel aan NL DOET
Op 16 en 17 maart 2012 organiseert het Oranje Fonds weer NL DOET, de grootste
vrijwilligersactie van Nederland. De actie zet de vrijwillige inzet in de spotlights en
activeert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Wat voor
klussen u ook heeft, u kunt alles aanmelden voor NL DOET via www.nldoet.nl. Meldt
u vóór 11 januari 2012 een klus aan, dan kan het Oranje Fonds een bijdrage leveren
van maximaal € 500,-.

Hartekampgroep helpt Weerestein
Leo, zie foto, gaat de skelters opknappen en Donny en
Ilona maken het gebouw schoon. Ze maken deel uit van de
Hartekamp Groep, een organisatie voor mensen met een
beperking die speeltuin Weerestein in Hillegom sinds enige tijd
helpt. Arduin werkt al een tijdje bij speeltuin 't Zand in Middelburg.
Het NUSO-project Aandeslaginspeeltuin is een groot succes. Lees erover in de nieuwe
Speelmail. Zie ook http://www.aandeslaginspeeltuin.nl

Een speels 2012
"Wat er ook speelt in een land laat het vooral de kinderen zijn", een
inmiddels bekend gezegde van Loesje dat momenteel wel erg
toepasselijk is. Eurocrisis, bezuinigingen en ontslagenen, ook in het
speeltuinwerk. Maar op speelplezier voor de jeugd kan gelukkig
niet worden bezuinigd. En voor dat speelplezier zetten we ons ook
in 2012 weer volledig in. De NUSO wenst u allemaal prettige
feestdagen en een speels 2012.

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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