Samenwerking NUSO met Jantje Beton
De NUSO-leden nemen op 20 september a.s. een definitief besluit
over de samenwerking met Jantje Beton. Dat gebeurt tijdens een
ledenvergadering bij speeltuin Soesterkwartier in Amersfoort. Het is
van groot belang deze vergadering bij te wonen, omdat hier het
voorstel tot statutenwijziging wordt besproken. Meer informatie
hierover volgt.

Centrale inkoop veiligheidsinspecties bijna rond
Twee bedrijven hebben proefveiligheidsinspecties uitgevoerd in een aantal speeltuinen. De
NUSO maakt, afhankelijk van de uitkomsten en het voorstel, een keuze voor één van de
inspectiebureaus. Naar verwachting is dat deze zomer afgerond. De NUSO legt vervolgens het
aanbod en de prijs van de
veiligheidsinspecties voor aan de leden die hier dan op kunnen inschrijven.
Meer informatie: Nuso.nl

Fonds verstandelijk gehandicapten steunt NUSO-project
Behalve het Skanfonds gaat ook het Fonds verstandelijk
gehandicapten een financiële bijdrage leveren aan het NUSO-project
om jongeren met een beperking dagbesteding of een stageplaats
aan te bieden in speeltuin en buurt: Aan de slag in de speeltuin

NUSO jaarverslag 2013
De NUSO was tot eind juni 2013 actief betrokken bij De Speeltuinbende, een initiatief van
NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind). Veel speeltuinen zijn niet
toegankelijk voor kinderen met een handicap. Kan ik de speeltuin inkomen, hoe zit het met de
toiletten, welke toestellen kan ik niet bespelen met mijn handicap en wat is er nodig om dit te
veranderen?
De samenwerking van de NUSO met De Speeltuinbende is één van de vele onderwerpen in het
Jaarverslag 2013. Download het jaarverslag: NUSO jaarverslag 2013 (pdf).

Dag van de Openbare Ruimte
Dit jaar vindt de Dag van de Openbare Ruimte plaats op 8 en 9 oktober a.s. in
Houten. Deze beurs is bedoeld voor iedereen die werkzaam is op het gebied

van openbare ruimte: ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer. Bezoekers kunnen zich alvast
registreren via Dag van de Openbare Ruimte

Ruimere regels voor vrijwilligerswerk in WW
Voor mensen met een WW-uitkering wordt het makkelijker vrijwilligerswerk, zoals in een
speeltuin, uit te voeren. De overheid gaat er vanuit dat iemand met een WW-uitkering taken op
zich neemt die nu al door vrijwilligers worden gedaan, dus dat het niet leidt tot verdringing van
betaald werk.
Meer informatie: Nu.nl

Korting NUSO-leden op boekje Natuurspelen!
Natuurspelen! is een boekje vol natuurspelen en -activiteiten van Jong
Nederland om het spelen in en met de natuur te bevorderen.
Natuurspelen! kost € 12,50 (excl. verzend- en handelingskosten).
NUSO-leden kunnen het boekje tot eind september a.s. bestellen met
dertig procent korting.
Vul de kortingscode ‘Nuso’ in bij het opmerkingenveld in de webwinkel
van www.jongnederland.nl

Spelen over de grens
Tijdens uw vakantie foto’s gemaakt van speelvoorzieningen? We zien uw fotomateriaal graag
tegemoet voor “Spelen over de grens”. U kunt uw foto's sturen aan c.kramer@nuso.nl
De foto’s worden geplaatst op: Nuso.nl

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

Minder contributie bij weinig inkomsten
Organisaties met te weinig inkomsten kunnen in aanmerking komen
voor contributievermindering van het NUSO-lidmaatschap. Door deze differentiatie van
contributiebetaling blijft het voor kleine verenigingen mogelijk lid te blijven, of weer lid te worden.
Meer informatie: Nuso.nl

