Zomertestfeest Speeltuinbende
De Speeltuinbende viert zaterdag 22 juni a.s. met een groot
Zomertestfeest in de Dierense speeltuin in Dieren dat de
groep al weer drie jaar actief is. De Speeltuinbende bestaat
uit kinderen met en zonder handicap die de afgelopen jaren
met hulp van de NUSO 25 speeltuinen in ons land testten op
toegankelijkheid. Het Zomertestfeest is voor iedereen die
bijdraagt aan het doel van de Speeltuinbende: samen spelen
mogelijk maken voor kinderen met en zonder handicap. Meer
weten: Speeltuinbende.

Lobbywebsite NOV
Voor veel vrijwilligersorganisaties zijn het spannende tijden. Volgens vereniging Nederlandse
Organisaties Vrijwilligerswerk, NOV “is het zaak uw meerwaarde aan te geven en u
ondernemend op te stellen”. NOV heeft daarom een lobbywebsite ingericht:
www.beleidenvrijwilligerswerk.nl. De website is voor het actuele gemeentebeleid, maar ook voor
de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.

Afschaffing logboeken
De minister van VWS is van plan de logboeken af te schaffen. Op 24 april jl
werd hier onder andere over gesproken op het ministerie van VWS met de
Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit, NVWA, brancheverenigingen,
certificeerders en andere betrokkenen uit de attractie- en
speeltoestellenwereld.
Het is mede aan de markt aan te geven hoe, na deze afschaffing, beheerders
van speeltoestellen kunnen blijven aantonen voldoende onderhoud te hebben
verricht. Overigens bestaat de verplichting tot het bijhouden van logboeken nu
nog wel. Meer informatie: Keurmerk.nl

NUSO-ledenvergadering
De NUSO nodigt haar leden uit voor de algemene ledenvergadering donderdag 20 juni a.s. in
congrescentrum De Eenhoorn (tegenover Centraal Station Amersfoort), Barchman Wuytierslaan
2 in Amersfoort. Aanvang 19 uur.
Programma
Op het programma staan onder andere een presentatie van Jan Cornelis den Ouden, voorzitter
van speeltuin ’t Span in Alkmaar over hun uitbreidingsplannen. Verder de vaststelling van de
NUSO-begroting 2013, begroting 2014 en de toekomstplannen van de NUSO.

De vergaderstukken zijn vanaf 12 juni a.s. te downloaden vanaf het ledendeel op de NUSOwebsite: www.nuso.nl (nadat u bent ingelogd): ledeninformatie, NUSO algemene
ledenvergadering.
De stukken kunt u ook per mail opvragen of een papierenversie per post via info@nuso.nl

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

Nieuw adres NUSO-kantoor
De NUSO is verhuisd van de Koningslaan 101, 3583 GS in Utrecht. Sinds 25 maart is het adres:
Proostwetering 18, 3543 AE Utrecht, 030-2544880 info@nuso.nl, www.nuso.nl.
Het nieuwe kantoor ligt op bedrijventerrein De Wetering, vlak achter de A2 en is goed
bereikbaar per auto en openbaar vervoer.

Juiste adresgegevens NUSO leden
De NUSO komt er af en toe achter dat we van een aantal verenigingen verouderde
adresgegevens hebben. Het is onder andere voor de bij ons afgesloten verzekeringen
van belang dat we over de juiste contactgegevens (post- en mailadres) beschikkan van
de voorzitter, secretaris en penningmeester van uw vereniging. Doorgeven graag aan
info@nuso.nl
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