Recordaantal deelnemers speeltuindag
Een recordaantal deelnemers heeft zich aangemeld voor de landelijke
speeltuindag op 15 juni: bijna honderd. Deelnemende verenigingen ontvangen
onder andere vijf gratis t-shirts in het NUSO-pakket. De shirts zijn voor de
begeleiders. In de rubriek landelijke speeltuindag op het ledendeel
van www.nuso.nl is algemene informatie te vinden en een
voorbeeldpersbericht. Aanmelden voor de speeltuindag kan bij Cees
Kramer: c.kramer@nuso.nl.

NUSO Algemene Inkoopwaardenregeling
De Algemene Inkoopvoorwaardenregeling (AIV) van de NUSO regelt belangrijke zaken die
komen kijken bij de aanschaf van speeltoestellen zoals garantie, levering, betaling en kortingen.
Fondsen zoals Jantje Beton, VSBfonds en NSGK stellen als eis dat verenigingen aankopen bij
bedrijven die de AIV ondertekenden. Meer informatie: www.nuso.nl

Last van graffiti?
Last van graffiti? “Sinds een paar kunstenaars op eigen initiatief en
kosteloos de spullen beschilderden die steeds werden
ondergekladderd hebben we geen last meer van ongewenste graffiti”,
aldus
Carla Nijendijk, van wijk- en speeltuinvereniging De Zandweerd in
Deventer. Een video over de beschildering is te zien op YouTube.

Léon Kloos consulent Leidse Bond voor Speeltuinen
De 26-jarige Léon Kloos trad 1 april jl. in dienst als consulent voor de Leidse Bond voor
Speeltuinen, LBS. Zijn werkgeverschap is ondergebracht bij het landelijk bureau van de NUSO.
“In de functie van consulent zal ik als spin in het web gaan fungeren om de belangen van de
Leidse speeltuinen te behartigen”, aldus Léon die werkt een kantoortje bij speeltuin Vogelenwijk,
Nachtegaallaan 25 in Leiden. Contact: l.kloos@nuso.nl, 06-51967530

Buiten Spelen Doe-boek

Speciaal voor kinderen én hun (groot-) ouders en opvoeders die opnieuw
willen ontdekken hoe leuk en gezond buiten spelen is, presenteerde Menzis
het Buiten Spelen Doe-boek. Een boekje boordevol leuke spelletjes,
interessante weetjes, gezonde recepten en heel veel actief en gezond
voordeel. Jammer dat de speeltuinen ontbreken.
Het boekje is gratis online te bestellen via: Menzis.

Rolf Oosterbaan terug naar vroeger
“De speeltuin is voor veel gezinnen de meest laagdrempelige voorziening in de buurt", zegt
NUSOdirecteur Rolf Oosterbaan in een interview met het magazine van Staalbankiers. Hij ging voor
het
bijbehorende filmpje van Staalbankiers terug naar de Transvaalbuurt in Amsterdam waar hij
opgroeide
en daar ook speelde. Het filmpje is te zien op YouTube.

Zuiderkwartier aangepast
Speeltuin Zuiderkwartier in Leiden heropende op 27 april jl. de
speeltuin die gelijkertijd werd aangepast voor kinderen met een
handicap.
Meer informatie: Unity TV en Speeltuin Zuiderkwartier.

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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