Sponsor uw vereniging gratis
SponsorKliks is het grootste netwerk voor (sport)verenigingen, sporters, scholen,
goede doelen en overige non-profitorganisaties en laat leden gratis sponsoren.
Met SponsorKliks zijn eenvoudig inkomsten binnen te halen voor uw vereniging.
Voor meer informatie: www.sponsorkliks.com

Hulp nodig bij onderhoud en beheer speeltuin?
Lastig om vrijwilligers te krijgen voor onderhoud en beheer van de
speeltuin? Al ruim 45 verenigingen maken met veel succes gebruik van
mensen met een beperking.
Voor meer informatie: www.aandeslaginspeeltuin.nl

Nieuwe regeling WW en vrijwilligerswerk
Per 1 januari heeft minister Asscher een nieuwe regeling WW en Vrijwilligerswerk in laten gaan.
Het liefst had Vereniging NOV gehad dat het UWV niet meer zou controleren op
vrijwilligerswerk, maar daar wil de minister niet aan om werkverdringing te voorkomen.
Voor meer informatie www.nov.nl

Centrale inkoop veiligheidsinspecties
De NUSO heeft met BTL / ABOS een overeenkomst gesloten voor de
centrale inkoop van veiligheidsinspecties. Speeltuinen die lid zijn van
de NUSO kunnen de inspecties tegen een gunstig tarief laten
uitvoeren.
De inspecties worden uitgevoerd conform de WAS en de normen EN1176 en EN-1177, door inspecteurs die beschikken over het SVS**
certificaat.

De volgende tarieven zijn afgespoken:



Inspectie van speeltoestellen en valondergronden: € 7,50 per toestel.
Inspecteren van de speelomgeving: € 12,50 per speeltuin.

Voor het laten uitvoeren van een inspectie kunt u zich aanmelden bij Simon Bos:
simon.bos@btl.nl

Symposium van Fladderen
Kindervakantieweek Fladderen in Houten nodigt bestuurders/organisatoren van
kindervakantieweken in uit om tijdens een symposium op 7 maart a.s. ervaringen uit te wisselen.
De bijeenkomst vindt plaats van 13.00 tot 16.00 uur in cultuurhuis Schoneveld. Zonnehout 36,
3991 MX Houten.
De toegang is gratis. U kunt zich aanmelden voor dit symposium via lustrum@fladderen.nl.
Voor meer informatie: fladderen.nl

Gezond Schoolplein prikkelt fantasie
Het Kandinsky College Hatertseweg is de eerste school uit het
Voortgezet Onderwijs met een Gezond Schoolplein. Een Gezond
Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het
belang van de natuur. Dit is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling.
Voor meer informatie: www.jantjebeton.nl

Weerbaarheidstraining
Bij buurt- en speeltuinvereniging Amsterdam Zuid werd de weerbaarheidstraining ‘Ouwer met
Power’ afgesloten met een certificaat voor de deelnemers.
Voor meer informatie: www.zuid.amsterdam.nl

Weet u alles over spelen?
De vernieuwde website www.allesoverspelen.nl biedt geschikte
achtergrondinformatie over wetgeving, normen en beheer van
speeltoestellen en speelgelegenheden. De website is een gezamenlijk initiatief van de
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), de NUSO en VeiligheidNL.

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