Testers gevraagd van digitale bestuurskamer
Voorzitter Sander Peters van speeltuin Badhoevedorp ontwikkelde een digitale bestuurskamer, een
afgeschermde omgeving met onder andere een leden- en financiële administratie, afsprakenlijst uit
bestuursvergaderingen, nieuwsbrieven, inspectielogboek, afschrijvingssysteem voor speeltoestellen
en nog meer mogelijkheden. Alvorens we dit aan onze leden aanbieden wil Sander het eerst nog
testen met ongeveer tien andere verenigingen. Enkelen hebben zich al aangemeld.
Wie is nog meer geïnteresseerd om hier begin maart in Badhoevedorp aan deel te nemen?
Reacties naar: c.kramer@nuso.nl

Rabobank coöperatiefonds steunt ook speeltuinen
Erfgooiersspeeltuin in Hilversum ontving van de Rabobank Gooi
en Vechtstreek 4550,00 euro uit het coöperatiefonds. Hiermee
wordt een nieuw doolhof gefinancierd.
Hebben jullie een idee voor een project dat wellicht met een
financieel steuntje in de rug van Rabobank gerealiseerd kan
worden? Ga dan na of het voldoet aan de voorwaarden. De
Rabobank heeft in elke regio een apart coöperatiefonds.
Meer informatie: ga naar Rabobank.nl en zoek op je regio, in combinatie met coöperatiefonds.

NLdoet klaart klus
Een grote klus klaren? De vereniging promoten of nieuwe vrijwilligers werven? Het kan allemaal
tijdens NLdoet, de landelijke vrijwilligersactie op 11 en 12 maart a.s. Zet jullie klussen op nldoet.nl
Overwegen jullie om deel te nemen maar weet je niet precies hoe? Voor tien veelvoorkomende
klussen zijn draaiboeken ontwikkeld. Meer informatie: nldoet.nl/downloads

’Iedereen is opgegroeid met zijn klimrekken’
Anna van Lingen en Denisa Kollarová stelden een tourgids samen
langs zeventien speeltuinen in Amsterdam van de architect Aldo
van Eyck.
Als je bent opgegroeid in Amsterdam of daarbuiten, kan het haast
niet anders dan dat je een keer in een klimrek van architect Aldo
van Eyck hebt gehangen. Hij was de ontwerper van de zandbak,
de duikelrekken, springstenen en misschien wel het meest
herkenbare: de koepel-, boog- en tunnelvormige klimrekken.
'Jammer genoeg kennen maar weinig mensen het verhaal erachter', aldus Van Lingen.
De gids is te bestellen via lecturisbooks.nl

Buitenspeeldag 8 juni
De Jantje Beton Buitenspeeldag vindt dit jaar plaats op woensdag 8 juni a.s.. Een ideaal moment
weer om extra aandacht te vragen in de buurt voor het belang van buitenspelen. De Buitenspeeldag
ondervangt ook de landelijke speeltuindag. Verenigingen die willen deelnemen aan de
Buitenspeeldag kunnen dat doen vanaf april a.s.

Eerste boekingen NUSO-bus al binnen
De eerste ritten voor dit jaar zijn al geboekt voor de NUSObus,één van de diensten die we tegen een goedkoop tarief alleen
aan leden aanbieden. Voor slechts 75 euro komt deze 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

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. 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 dit jaar plaats van 7 t/m 12 maart. Aanmelden kan op: jantjebeton.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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