Algemene Ledenvergadering op donderdag 16 juni 2016
Op donderdagavond 16 juni verwelkomen wij graag al onze leden tijdens de Algemene
Ledenvergadering van de NUSO. We praten over het jaarplan voor 2016, het meerjarenbeleid
van Jantje Beton, de groei van de vereniging en de ontwikkeling van het digitale platform. Guus
Bremer van Scouting Gelderland houdt een presentatie over sociale veiligheid voor kinderen in
de speeltuin en wat je als bestuur daarin kunt betekenen.
De vergaderstukken kunt u downloaden vanaf de NUSO website

Doe mee met de Buitenspeeldag op woensdag 8 juni!
Wat is leuker voor kinderen dan buitenspelen met vriendjes? Op 8 juni
is het weer Buitenspeeldag! Doet jullie speeltuin mee? Meld je
activiteit dan aan op www.buitenspeeldag-jantjebeton.nl
Zo weten alle kinderen uit de buurt dat ze op 8 juni heerlijk kunnen
buitenspelen in jullie speeltuin!
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Regiobijeenkomsten door het hele land
Ook in 2016 vinden er weer regiobijeenkomsten plaats door en voor de NUSO-leden. De eerste
bijeenkomsten in Dordrecht en Haarlem waren een succes! De eerst volgende bijeenkomst is op
zaterdag 2 juli in Winterswijk. Dit jaar organiseren we de regiobijeenkomsten lokaal en regionaal.
Daar waar behoefte is aan ontmoeting en kennisuitwisseling komen we bij elkaar.
Wil je ook aansluiten of in jouw regio met andere speeltuinen samenkomen?
Stuur dan een e-mail naar Léon Kloos
In het najaar zijn er bijeenkomsten in onder andere Hilversum, Leiden, Terneuzen, Purmerend,
Raalte en Helmond. Houd voor het volledige programma de NUSO website in de gaten.

Speeltuinen in Dordrecht halen opgelucht adem!

De gemeente Dordrecht gaat voorlopig niet bezuinigingen op
speeltuinen en scoutinggroepen. De speeltuinen hebben, met
ondersteuning van de NUSO, veel brieven geschreven,
raadscommissies bezocht en gesprekken gevoerd met raadsleden en
wethouders. In de kadernota van de gemeente staat nu dat de
exploitatie van de speeltuinen in ieder geval voor de komende twee
jaar niet in gevaar is. Daarmee is de druk van de ketel voor de
speeltuinen in Dordrecht! Vragen? Mail naar Léon Kloos

Ontwikkeling prototype digitaal platform NUSO
In maart ontvingen NUSO-leden een enquête over de ontwikkeling van een digitaal platform. Dit
platform stelt NUSO-leden in staat om onderling kennis uit te wisselen. Het doel van de enquête
was de gebruikersbehoeften in kaart brengen. Iedereen die meegedaan heeft aan de enquête:
hartelijk bedankt! Er is een goede en gespreide respons geweest. Momenteel is Nina van der
Waerden, stagiaire Communication en Multimedia Design van de Haagse Hogeschool, bezig met
de realisatie van een prototype van het digitale platform. Lees meer op de NUSO website

