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Winterse taferelen in speeltuin
Het winterse weer zorgt ervoor dat er in veel speeltuinen kan worden
geschaatst . Sommigen hebben zelfs een koek en zopiekraam
met dampende snert. De winter levert fraaie beelden op van
besneeuwde speeltoestellen en terreinen. Stuur nu een foto in van
winterse taferelen bij uw vereniging en win een NUSO-spelenpakket.
De foto's drukken we af in ons blad Speelmail van maart a.s..
Foto's graag naar c.kramer@nuso.nl

Opgeven voor landelijke speeltuindag
De landelijke speeltuindag van de NUSO vindt dit jaar plaats 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

Buurtmoestuinen bij speeltuin rukken op
Buurt- en speeltuinvereniging Amsterdam-Zuid heeft sinds enkele
maanden een eigen buurtmoestuin "De Trompenburg". Meerdere
speeltuinen hebben er belangstelling voor en als het aan initiatiefnemer
Auke Bakker, links op de foto, ligt komen ze op veel plaatsen in het land.
Zie www.buurtmoestuin.nl

Onderhoudsplan
"Is er een percentage van de aanschafwaarde dat je dient te reserveren voor het onderhoud?" vroeg
een speeltuinbeheerder onlangs. Het speeltuinseizoen staat weer voor de deur dus deze vragen zijn
nu actueel. "Ja, er is een norm, namelijk vier tot vijf procent van de nieuwwaarde", aldus NUSOmedewerker Henk Bleyendaal. Hij stelde ook een onderhoudsplan samen dat staat op het ledendeel
van www.nuso.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

Grote korting NUSO-leden bij aanschaf "Spelen met Regelsbord"
De eerste verenigingen hebben zich reeds gemeld voor de korting van honderd euro bij aanschaf van
een "Spelen met Regelsbord". Dit komt nog eens op de vijftien procent korting die NUSO-leden
krijgen uit de serie borden en materialen die de firma Sinfra aanbiedt. Zie ook:
http://www.informatiebord.nl/productgroep/22/speeltuininrichting/

Bijzondere activiteiten in verenigingsgebouw
Veel speeltuinen beschikken over een gebouw waar activiteiten worden gehouden. Traditionele zoals
de afgelopen tijd de Sinterklaas- en Kerstviering, maar wellicht ook opmerkelijke. Voor een artikel in
ons blad Speelmail zijn we hiernaar op zoek. Uw reactie graag naar c.kramer@nuso.nl

Fotogalerie op www.aandeslaginspeeltuin.nl
De website van het NUSO-project "Aan de slag in speeltuin" is uitgebreid
met een fotogalerie die jongeren en ouderen met een verstandelijke
beperking toont tijdens hun werkzaamheden bij speeltuinen. Zoals op de
foto hiernaast de groep van de Groesbeekse tehuizen die zich inzet bij
De Leemkuil in Nijmegen.

Teruggave energiebelasting
Diverse NUSO-leden hebben van Belastingdienst een deel van de betaalde energiebelasting van de
energienota teruggekregen. 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/documentenHezelburcht.pdf
Bij elkaar door de speeltuin?
De speeltuin is ideaal als locatie om mensen bij elkaar te brengen. Maar waar leidt dat toe? Is dat
steeds een vluchtig contact, innige vriendschap of ,jawel, een huwelijk? Voor een artikel in ons blad
Speelmail zijn we op zoek naar verhalen van mensen voor wie de speeltuin de plaats was waar een
levenslange vriendschap begon of contacten uitgroeiden tot een samenlevingsvorm. Stuur het op

naar c.kramer@nuso.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

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.

