Prettige feestdagen!
NUSO/Jantje Beton wenst alle leden hele prettige feestdagen en een heel speels 2016.

Logboek vormvrij
In het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen, WAS, wordt het logboek vormvrij verklaard.
Dat wat beheerders voorheen bijhielden moet ook in de toekomst worden bijgehouden. Alleen de
vorm waarin wordt vrijgegeven. De verplichting om aan te tonen dat voldoende inspecties en
reparaties zijn uitgevoerd blijft overeind. Ook moeten men de ongevallen gewoon bijhouden. Zodra
de aanpassingen in de WAS definitief zijn zal het Keurmerkinstituut hierover berichten. De
aanpassingen zullen te zijner tijd bekend gemaakt worden op www.overheid.nl

Leden enthousiast over koers NUSO/Jantje Beton

Enthousiasme bij de aanwezigen bij de Algemene Ledenvergadering
op 14 november jl. in Amersfoort over wat de NUSO in de
samenwerking met Jantje Beton inmiddels bereikte en de koers voor
2016. Vooral instemming met het nieuwe verzekeringspakket met een korting van rond de vijftig
procent op de premies. Bij afname van drie verzekeringen een jaarlijkse besparing van zo’n € 150,- per speeltuin.

Nieuwe NUSO-website komt er aan
De nieuwe NUSO-website zal voorjaar 2016 gereed zijn. Actuele informatie en goede voorbeelden
zijn dan makkelijk te vinden. Heeft uw vereniging voorbeelden van projecten op het gebied van
kinderactiviteiten, die we voor de nieuwe site kunnen gebruiken, laat het ons dan weten via
p.schaeffer@jantjebeton.nl

Website allesoverspelen.nl wordt vernieuwd
NUSO/Jantje Beton, NvWA, Tuv, branchevereniging Spelen en Veiligheid NL praten mee
over vernieuwing van de site www.allesoverspelen.nl Deze website biedt volop informatie
over onder andere onderhoud en beheer van de speeltuin.

Speeltuin vanuit de lucht
In deze video is speeltuin Weerestein in Hillegom gefilmd met een drone: Weerestein vanuit de
lucht.
NUSO/Jantje Beton heeft ook de beschikking over een drone, Phantom Vision. Volgend voorjaar
worden meer speeltuinen van bovenaf in beeld gebracht.

Aanpak Gezond Gewicht
Bij de activiteiten in de speeltuinen van SPIN (Speeltuinen in Noord) in Amsterdam zorgt
men ervoor dat de jeugd weet wat ze eten en drinken. Dat past binnen het programma
Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2015-2018.
Meer informatie: Gemeente Amsterdam Magazine

Jantje Beton Collecte levert speeltuinvereniging veel op
Deelname aan de Jantje Beton Collecte levert een speeltuinvereniging in veel opzichten wat op. In
de eerste plaats het ophalen van geld voor de eigen club. De helft van de collecteopbrengst is
namelijk voor de vereniging en de andere helft besteedt Jantje Beton aan uitbreiding van
speelruimte in Nederland. De collecteperiode is ook een uitgelezen gelegenheid om het
verenigingswerk van een speeltuin in de directe omgeving onder de aandacht te brengen.
De Jantje Beton Collecte vindt volgend jaar plaats van 7 t/m 12 maart 2016.
Aanmelden kan op: jantjebeton.nl

NUSO-bus al geboekt voor 2016?
De NUSO-bus is een van de diensten die we tegen een goedkoop
tarief alleen voor leden aanbieden. Voor slechts 75 euro komt deze
volgend jaar ook bij jullie speeltuin met een scala aan sport- en
spelmateriaal waar je bij een commercieel bedrijf al gauw 300 euro
voor moet neerleggen. Aanvragen van de bus kan via info@nuso.nl

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