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Het gaat goed met speeltuinen in ons land
Het gaat verrassend goed met speeltuinen in ons land. Na een dal in de jaren
zeventig worden er steeds meer nieuwe speeltuinen opgericht. De afgelopen
vijf jaar stegen bezoekers- en ledenaantallen bij de meeste speeltuinen.
Tweederde van hen ziet de toekomst met dan ook met vertrouwen tegemoet.
Dat blijkt uit het onderzoek "Staat van de speeltuin" uitgevoerd door de DSPgroep. In het maartnummer van het NUSO-blad Speelmail meer over de
uitkomsten van dat onderzoek.

NLDoet
Op 19 en 20 maart aanstaande vindt de vrijwilligersactie NLDoet plaats waarbij bedrijven en bekende
Nederlanders vrijwilligerswerk verrichten bij verenigingen. Heeft uw vereniging een eenmalige klus
dan kan die worden aangemeld via http://www.nldoet.nl/nldoet/aanmelden/

Interactieve voetbalmuur in NUSO-bus
"De Sutu maakt een bepaalde prikkel los. Als zo'n vlak oplicht wil je hem
toch raken en als het dan niet lukt wil je het direct weer proberen. Het is
enorm uitdagend en veelzijdig. Het werkt echt aanstekelijk elke dag
weer", zegt FC Twentespeler Wout Brama over de Sutu, een interactieve
voetbalmuur van de firma Yalp. Een klein exemplaar hiervoor maakt
binnenkort deel uit van het aanbod aan spel- en speelmateraal in de
NUSO-bus. Zie:
http://www.yalp.nl/downloads/1477_6_SUTU_A4_lowres.pdf .

Landelijke speeltuindag
Meer dan vijftig aanmeldingen zijn al binnen voor deelname aan de landelijke speeltuindag van de
NUSO op zaterdag 19 juni aanstaande. Speeltuinverenigingen kunnen dan open huis houden voor
bijvoorbeeld de nieuwe leden van de gemeenteraad, media of buurtbewoners die nog niet zo bekend
zijn met de speeltuin. Anderen grijpen deze dag aan om hun vrijwilligers eens te verwennen.
Deelnemers ontvangen van de NUSO weer een pakketje met promotiemateriaal. Opgeven kan bij
c.kramer@nuso.nl

Winterse taferelen in speeltuin
In onze vorige mailbrief vroeger we foto's van winterse taferelen in de
speeltuin. Bijna honderd kwamen er binnnen van schaatsende jeugd op
ondergelopen stukken speeltuin tot dikbesneeuwde speeltoestellen en
van metershoge sneeuwpoppen tot beelden die niet onderdeden voor
wintersportfolders, zoals hiernaast van speeltuin Erfgooierskwartier in
Hilversum. Welke foto er het meest uitsprong staat in het NUSO-blad
Speelmail van maart.

Informatiedag speelgelegenheden
Voert u zelf de veiligheidsinspecties in de speeltuin uit en gaat u daar over de logboeken? Heeft
veiligheid bovendien uw speciale interesse? Dan is de informatiedag over speelgelegenheden van de
NEN normcommissie dinsdag 30 maart aanstaande in Ede iets voor u. Leden van de normcom missie
en deskundigen vertellen over veilig spelen, speeltoestellen en beheer. Zie voor meer:
http://www.nuso.nl/nieuws/Folder-Speeltoestellen.pdf

Speeltoestellen gevraagd
Een bewonersvereniging in de nieuwbouwwijk De Bongerd in Amsterdam-Noord is voor een tijdelijke
(openbare) speelplaats op zoek naar (tweedehands) speeltoestellen die nog goed en uitdagend zijn.
Ze hebben al schommels en klimtoestellen. Wie heeft er iets? Laat het dan weten aan Frank Brouwer,
tel.06-15048135 of f.brouwer@tele2.nl

NUSO Ledendag weer in De Leemkuil
De NUSO Ledendag zal in 2010 weer plaatsvinden in speeltuin De Leemkuil in Nijmegen en wel op
11 september. De ledendag bestaat ook uit een congres dat onder andere de ontwikkelingen in het
speeltuinwerk in het algemeen en de rol van de NUSO daarin belicht. Meer over De Leemkuil,
www.deleemkuil.nl

Informatieborden
Het bedrijf Sinfra heeft een nieuwe link op haar website speciaal voor NUSO-leden. Bij aanschaf van
een product krijgen ze tien procent korting. Zie:
http://www.informatiebord.nl/info/36/nusoontvangst/

Dankbetuigingen van leden
De NUSO ontvangt regelmatig dankbetuigingen van leden die van de Belastingdienst een deel van
de betaalde energiebelasting van de energienota terugkregen . Dat gebeurde via Hezelburcht
Consultancy B.V., dat bij uw vereniging de kans onderzoekt op teruggave van energiebelasting over
de afgelopen vijf jaar en in de toekomst elk jaar opnieuw. Deelnameformulieren
:http://www.nuso.nl/leden/belastingen/documenten-Hezelburcht.pdf

Help Bouwgein
"We zijn allemaal verbijsterd, verdrieting en boos", zegt Bouwgein-voorzitter Martin Koot over de
aangestoken brand die 25 januari jl. het gebouw van de bouwspeeltuin in Nieuwegein volledig
verwoestte. Duizenden uren vrijwilligerswerk zat er in het vorig jaar geopende gebouw. De
Telefoongids en Gouden Gids stellen geld beschikbaar voor goede doelen en Bouwgein is
genomineerd. Stemmen op hen kan tot 12 februari a.s. via
http://mijngoededoel.detelefoongids.nl/goeddoel/index.php?id=7781 Zie ook
www.bouwgein.nl

Bedrijfsaansprakelijkheid valt niet altijd onder vrijwilligersverzekering
Bij de vrijwilligersverzekering die gemeenten aanbieden is veel aansprakelijkheidsrisico niet afgedekt.
Een voorbeeld: een bezoeker gaat op een bank in de speeltuin zitten, zakt er door en loopt
schade/letsel op. Het aansprakelijkheidsrisico van uw vereniging is dan niet afgedekt. Meer weten:
http://www.nuso.nl/leden/verzekering/Vrijwilligersverzekering.pdf
Nieuw ledenregistratiesysteem
De NUSO werkt momenteel hard aan de invoering van een nieuw administratiesysteem. Het betekent
dat ons adressenbestand momenteel niet optimaal is en deze nieuwsbrief wellicht bij enkele
geadresseerden komt die al hebben laten weten een nieuw adres te hebben of dat reeds is vervallen.
Onze excuses daarvoor.

Puzzel Jan van Haasteren
De NUSO-puzzel met de tekening van Jan van Haasteren trekt veel belangstelling. Ook in het bezit
komen van deze unieke puzzel. Dat kan door overmaking van € 18,50 (inclusief verzendkosten) op
rekening 329900 van de NUSO o.v.v. puzzel.

Speelmail naar verenigingsgebouw
Verenigingen met een gebouw waar post kan worden bezorgd kunnen het blad Speelmail daar ook
ontvangen. Als u de naam van de vereniging en postadres aan ons doorgeeft maken we het in orde:
info@nuso.nl

Mailadressen graag
Voor het verspreiden van deze mailbrief willen we graag meer mailadressen van NUSO-leden. Het
kan zo op meerdere adressen binnen een vereniging aankomen. Ook wijzigingen in mailadressen
zien wij graag doorgegeven aan Astrid Benschop, a.benschop@nuso.nl.
Bij haar kunt u ook een loginnaam en wachtwoord aanvragen voor het ledendeel van de NUSO-site.
U vindt daar nuttige informatie over een reeks van onderwerpen.
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