Buitenspeeldag staat voor de deur
Nog even en dan, woensdag 10 juni, is het weer Buitenspeeldag! Op
die dag vinden op zo'n 1200 locaties in heel Nederland
buitenspeelactiviteiten plaats. Ook veel speeltuinen nemen er aan
deel.
Meer informatie: www.buitenspeeldag.nl

Regiobijeenkomsten komende tijd
NUSO/Jantje Beton gaat vanaf 18 april jl. het land door met regiobijeenkomsten. We informeren
u daar over de samenwerking tussen de NUSO en Jantje Beton en er komen diverse thema’s
aan bod. Kijk voor data en overzicht van de komende bijeenkomsten op www.nuso.nl

Nieuw Handboek Huttenbouwen
Welke maat spijkers gebruik je bij het bouwen van een hut? Welke
ondergrond is het meest geschikt voor huttenbouw en welk hout kun je
het beste gebruiken? Met welk gereedschap bouw je het stevigste
'onderkomen'? Op die vragen, maar ook vele andere, geeft het nieuwe
NUSO/Jantje Beton Handboek Huttenbouwen een antwoord. Bij ons
aangesloten leden kunnen het downloaden op het ledendeel van
www.nuso.nl

Fix je Riskspel voor NUSO-leden
Verzekeraars vinden het belangrijk dat kinderen al jong leren omgaan met geld en risico’s. Het
spel Fix je Risk helpt daarbij. Het Verbond van Verzekeraars schonk NUSO/Jantje Beton een
groot aantal spellen die in het speeltuingebouw kunnen worden gespeeld. Voor verenigingen die
de regiobijeenkomsten bezoeken ligt een spel klaar. Meer informatie: fixjerisk.nl

Stichting Veilig Spelen

De Stichting Veilig Spelen heeft als doel de kwaliteit van inspecteurs en
veiligheid van speeltoestellen op openbare gelegenheden te verhogen en te
toetsen. Dit wil de stichting bereiken door onder andere examens af te nemen
en gediplomeerden te registreren. Meer informatie: www.stichtingveiligspelen.nl

Jubileumkrant Bouwspeelplaats Spijkerdorp
Bouwspeelplaats Spijkerdorp in Drachten bestaat 35 jaar en gaf daarom een huis-aan-huiskrant
uit. Een bijdrage daarin is van NUSO/Jantje Beton: www.nuso.nl

Vier manieren voor extra inkomsten
De overheidssubsidies nemen af. Om dit te compenseren, zijn
vrijwilligersorganisaties vaak op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen. Vereniging
NOV nam een kijkje bij 234 organisaties. Het leverde vier manieren op voor extra
inkomsten: www.movisie.nl

NUSO-bus nog aan te vragen
De NUSO-bus vol sport- en spelmateriaal trekt al geruime tijd door het land voor een bezoek
aan bij ons aangesloten verenigingen. Voor slechts € 75 komt de bus ook bij u langs. Zie
ledendeel www.nuso.nl voor meer informatie. Bel.030-2544880 (NUSO, Jessica) of de bus nog
vrij is op de door u gewenste datum.

Profiteer ook van centrale inkoop veiligheidsinspecties
Volgens Simon Bos van BTL hebben talloze verenigingen al geprofiteerd van de centrale
inkoop van veiligheidsinspecties van BTL/ABOS. Speeltuinen, die lid zijn van de NUSO, kunnen
tegen een gunstig tarief veiligheidsinspecties laten uitvoeren. Meer weten of aanmelden:
simon.bos@btl.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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