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NSGK-campagne begint bij bsv Amsterdam-Zuid
Bij buurt- en speeltuinvereniging Amsterdam Zuid wordt tijdens de
landelijke speeltuindag op 19 juni a.s. het startsein gegeven voor de
NSGK-campagne Samen Spelen. Ook de NUSO is hierbij betrokken.
NSGK voor het gehandicapte kind wil in drie jaar 25 speeltuinen zo
aanpassen dat kinderen met en zonder handicap optimaal kunnen
spelen in hun eigen woonomgeving. Kindertestteam De Speeltuinbende,
dat speeltuinen test op toegankelijkheid, is ook met enkele leden present in Amsterdam.
Zie: http://www.nsgk.nl/actueel/nieuws/nsgk-start-landelijke-campagne-samen-spelen

NUSO-bus biedt steeds meer
Het duurde even vanwege wat technische verwikkelingen, maar vanaf 18 mei jl. zit de interactieve
voetbalmuur van Yalp in de NUSO-bus, zie http://www.yalp.nl/gemeenten/interactieve-balmuur/
Nieuw in de bus is ook een slackline van de firma Nijha. Bij slackline is het de kunst te balanceren op
een zelf te spannen band. Door de band te spannen tussen bijvoorbeeld twee bomen heb je binnen
een handomdraai een balanceeractiviteit klaar staan. Zie: http://www.nijha.nl/themasite-outdoorsport/slacklinen/

Gemeenten moeten meer aandacht hebben voor speeltuinen
Demissionair minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) vindt dat
gemeenten meer aandacht moeten hebben voor openbare speelruimte
en dan vooral voor speeltuinen. "Hier, deze speeltuin, is een terrein
waar je graag naar toe gaat, zeker als er betrokken vrijwilligers zitten",
aldus de demissionair minister 26 mei jl. bij speeltuinvereniging
Morschkwartier in Leiden. Hij ontving daar het eerste exemplaar van het
NUSO-onderzoek "Buurtfunctie terug naar de speeltuin" uit handen van NUSO-voorzitter Hans
Nieukerke, links op de foto. Naast hem de minister, NUSO-directeur Rolf Oosterbaan en
Morschkwartiervoorzitter Lian van Loon. Het volledige onderzoek staat binnenkort op www.nuso.nl

Boomhut met lift voor kinderen met handicap
Speeltuin Elckerlyc in Oss wil een boomhut met een lift voor kinderen met
een handicap. Een van de scholen die de sponsoractie daarvoor
steunen stelde er ook een reclamefilmpje over samen. Zie
http://exposureroom.com/c2939ae6e6af40a4875b649cff09b3ad/ en
www.speeltuinelckerlyc.nl

Kom ook naar de NUSO Ledendag in De Leemkuil
De NUSO Ledendag vindt 11 september aanstaande plaats in speeltuin De Leemkuil in Nijmegen en
het daarbij horende congres in het nabijgelegen wijkcentrum De Ark van Oost. Om het congres bij te
wonen mogen drie bestuursleden gratis naar binnen. Voor meerdere volwassenen en de kinderen van
uw vereniging hebben we weer een aantrekkelijke prijs voor het entree-speeltuinpakket, namelijk vier
euro per persoon. Het pakket bestaat uit entree, treinritje over het speelterrein, patat en ijs en voor de
kinderen ranja en snoep en voor de volwassenen koffie en koek. Aanmelden kan via info@nuso.nl
. Meer over De Leemkuil, www.deleemkuil.nl

Landelijke speeltuindag
Speeltuinen kunnen zich nog steeds opgeven voor de landelijke speeltuindag zaterdag 19 juni a.s.
Een ideaal moment om de nieuwe gemeenteraadsleden kennis te laten maken met uw
speeltuinvereniging. Maar u kunt ook open huis houden voor bijvoorbeeld de media of buurtbewoners
die nog niet zo bekend zijn met de speeltuin. Deelnemers ontvangen van de NUSO weer een
pakketje met promotiemateriaal. Opgeven kan bij c.kramer@nuso.nl

Een lintje voor de NUSO-buschauffeur
Karel Bruineberg, chauffeur van de NUSO-bus ontving 29 april jl. een
koninklijke onderscheiding voor zijn grote inzet voor de NUSO en het
vele vrijwilligerswerk dat hij ook in zijn woonplaats Amersfoort
verrichtte. Hij had er zijn pak voor uit de kast gehaald en vertelde "best
trots te zijn op deze manier te worden gewaardeerd voor zijn
vrijwilligerswerk". Een lintje was er ook voor Truus en Leen Kleinjan, van speeltuin Victorie in
Dordrecht. Leen zit ook in de Algemene Raad van de NUSO. Meer over de onderscheiden NUSOvertegenwoordigers in het blad Speelmail van juni aanstaande.

Informatieborden
Diverse NUSO-leden hebben reeds gebruik gemaakt van het aanbod van een product van Sinfra dat
op de site een link heeft speciaal voor NUSO-leden. Zie:

http://www.informatiebord.nl/info/36/nusoontvangst/

Energiebelasting
Voor 90 bij de NUSO aangesloten verenigingen is het Hezelburcht tot dusver gelukt om de teruggaaf
energiebelasting te regelen met terugwerkende kracht vanaf het jaar 2003 tot en met 2008. Deze
teruggaaf is namelijk met terugwerkende kracht van vijf jaar te realiseren. Hezelburcht begon hier
medio 2008 mee in samenwerking met de NUSO. Ook deelnemen, zie:
http://www.nuso.nl/leden/belastingen/documenten-Hezelburcht.pdf

Afmetingen en toezicht zwembad
Bij de NUSO-aangesloten verenigingen met een zwembad in hun speeltuin worden verzocht de
afmeting van het zwembad en hoe het toezicht daarbij is geregeld door te geven aan de NUSO. We
moeten dit weten voor de WA-verzekering.Tot 1 januari 2011 valt dit nog onder de huidige WAverzekering. Daarna komt er mogelijk een aanpassing op de polis voor verenigingen met een
zwembad. De informatie mailen naar: info@nuso.nl.

www.aandeslaginspeeltuin.nl
Speeltuin Elckerlyc in Oss en U.J.Klaren in Amsterdam zijn sinds kort aangesloten bij het NUSOproject Aan de slag in de speeltuin. Jongeren van scholen voor zeer moeilijk lerenden leren diverse
vaardigheden tijdens hun stage in de speeltuin, Zie www.aandeslaginspeeltuin.nl
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