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Aanmelden NUSO-jubileumfeest in Linnaeushof
Op verzoek van diverse verenigingen, die volop met eigen activiteiten zitten, hebben
we de inschrijving voor het NUSO jubileumfeest in Linneaushof verlengd tot eind juni.
Opgeven kan door het opsturen van de gegevens
op: http://www.nuso.nl/images/stories/pdf/nuso-antwoordkaart-jubileumfeest80jaar.pdf naar info@nuso.nl. U kunt uw vereniging alleen vooraf aanmelden.

Speeltuinbende "opent" eerste speeltuin
Speeltuin Moby Dick in Beverwijk gaat 18 juni a.s. open na een
grondige renovatie. Daarbij werd rekening gehouden met de
aanbevelingen van De Speeltuinbende, die vorig jaar juli
langskwam en de vernieuwde speeltuin onlangs nogmaals testte
op (on)toegankelijkheid. In het NUSO-magazine Speelmail van juni
volop aandacht voor de metamorfose van Moby Dick. Zie ook: http://www.speeltuinmobydick.nl/ .De Speeltuinbende komt binnenkort met een nieuwe site,
www.speeltuinbende.nl

Gratis trainingen voor NUSO-leden
De NUSO biedt haar leden komend najaar de volgende gratis trainingen aan:
1. Pedagogisch begeleiden tijdens activiteiten, 2. Omgaan met lastige en agressieve
ouders en 3. Weet wat er speelt, over wat te doen bij vermoedens van
kindermishandeling? Alle trainingen, die in principe in de speeltuin plaatsvinden, duren
één dagdeel. Bij meerdere deelnemers wordt een centrale locatie gezocht. De training
gaat door bij minimaal twaalf deelnemers. De datum wordt in overleg vastgesteld. Dit
aanbod geldt tot december 2011. Interesse? Mail naar c.vriesema@nuso.nl of bel 0302544880

On-line cursus vinden en binden vrijwilligers
Hoe leer je succesvol vrijwilligers te vinden, maar ze ook te behouden, dus te binden.
Richard Nijhof van vrijwilligersorganisatie 4life laat de organisaties zoals

speeltuinverenigingen zien hoe dat kan. Welke beweegredenen kunnen vrijwilligers
hebben en hoe speelt een vereniging daar op in bij de werving en begeleiding
? Zie: http://www.vrijwilligerswerkacademie.nl/

NSA-digitaal
"Een sportieve samenleving is wat ons beweegt" is het motto van de Nederlandse
Sport Alliantie (NSA). Ook de NUSO behoort daartoe vanuit het idee dat je in een
speeltuin vaak diverse sportieve activiteiten kunt organiseren. Sinds kort heeft NSA
een eigen nieuwsbrief, zie:
http://www.nsabeweging.nl/nieuwsbrieven/display.php?L=1&N=11

Bijblad NEN-EN norm 1176
De NEN Normcommissie Speeltoestellen heeft het bijblad behorende bij de NEN-EN
norm 1176 gepubliceerd. Dit is een toelichting voor de normgebruikers en hierin zijn
ook eventuele afwijkingen die door de Nederlandse normcommissie zijn gemaakt t.o.v.
de Europese normen opgenomen. Zie http://www.nen.nl/web/file?uuid=74c2d200d1bd-4641-be30-5a60df8a4176&owner=e107a775-ee12-4fac-bdc8-b89d02d99e18,

Staat uw vereniging al op www.nuso.nl?
In het overzicht met speeltuinen op de NUSO-site www.nuso.nl staan al veel
speeltuinen. Maar staat uw vereniging er al bij? Zo, nee vraag dan een loginnaam en
wachtwoord aan bij: a.benschop@nuso.nl
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