Voordeel bij centrale inkoop veiligheidsinspecties
De NUSO sloot met BTL / ABOS een overeenkomst voor de centrale inkoop van
veiligheidsinspecties. Speeltuinen kunnen voor een gunstig tarief veiligheidsinspecties laten
uitvoeren. De inspecties worden uitgevoerd conform de WAS. Meer informatie vindt u op het
ledendeel van de NUSO, www.nuso.nl
Aanmelden kan via info@nuso.nl

Afscheid Rolf Oosterbaan
Op 9 december jl.nam Rolf Oosterbaan afscheid van de NUSO,
waarvan hij 32 jaar directeur was.
Meer informatie: www.nuso.nl

NUSO Activiteitenplan 2015
Ondersteuning leden, kwaliteitsverbetering en innovatie zijn de drie pijlers van het NUSOactiviteitenplan 2015.
Meer informatie: NUSO activiteitenplan (pdf)

Allesoverspelen.nl is vernieuwd
De vernieuwde site www.allesoverspelen.nl biedt uitgebreide achtergrondinformatie over
veiligheidswetgeving, normen en beheer. Maar geeft ook antwoord op vragen als “Welk
bodemmateriaal moet er onder mijn schommel? Mag ik een speeltoestel zelf verplaatsen? Wie
is er aansprakelijk bij er een ongeval? Of Mag ik zelf mijn toestellen inspecteren en hoe vaak
moet dat?

Aan de slag in de speeltuin
Ongeveer 150 jongeren met een beperking vonden dit jaar een
dagbestedingsplaats en veertig een stageplaats in speeltuin en
omliggende buurt. Het NUSO-project Aan de slag in de speeltuin
brengt met diverse partijen een koppeling aan tussen zorgaanbieders
en scholen met speeltuinverenigingen en buurtorganisaties.
Laatstgenoemden zijn zeer te spreken over de
onderhoudswerkzaamheden van de jongeren.
Meer informatie: Stedenwijk (pdf)

Advies over bezuinigingsvoorstellen gemeente
NUSO-advocaat Jan Verheyden kan adviseren over hoe aangesloten verenigingen moeten
reageren op brieven van de colleges van B&W van gemeenten waarin wordt aangegeven dat er
of heel weinig of helemaal geen subsidie meer komt. Een gevolg van de invoering 1 januari
2015 van de Wmo, wetgeving die dient als grondslag voor de subsidie voor speeltuinen.
Meer informatie: www.nuso.nl

NLdoet 2015: doet u mee? We kijken uit naar uw klussen!
Elke speeltuin kent het: klussen en activiteiten die belangrijk zijn maar waar je
nooit aan toe komt. Het opknappen van het gebouw, opruimen van materialen,
het onderhoud van speeltoestellen en het terrein. Daarvoor is het op 20 en 21
maart weer NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
U kunt zich aanmelden via ‘Mijn Oranje Fonds’. Als u dit doet vóór 31 januari,
kunt u ook een financiële bijdrage aanvragen bij het Oranje Fonds (op=op). Op
www.nldoet.nl vindt u alle voorwaarden en ook veel tips.

Verhuizing NUSO
De NUSO is per 15 december jl. verhuisd naar het kantoor van Jantje Beton:
Kaap Hoorndreef 40, 3563 AV Utrecht.
Telefoon, e-mailadressen en website blijven hetzelfde.
Het faxnummer is vervallen.
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