Korting op contributie bij vrijwilligerswerk
Veel sportverenigingen geven hun leden een korting op hun contributie als ze zich inzetten als
vrijwilliger. Komt dit ook bij speeltuinen voor? Geeft uw speeltuin korting of een gratis
lidmaatschap bij vrijwillige inzet? Laat het weten aan Cees Kramer: c.kramer@nuso.nl

Korting NUSO-leden op Teddy-kassa van speeltuin ‘t Span
De zeer gebruiksvriendelijke Teddy-kassa, voorheen Nijntjekassa, van speeltuin ’t Span in Alkmaar is uitgebreid en kan nu
PIN betalingen en bestellingen per tafel verwerken. Bestuursleden
Pieter Vorstenbosch en Jan Cornelis den Ouden willen NUSOleden graag een korting van 15 procent aanbieden op Teddy
Kassa compleet.
Kijk voor meer informatie op: Teddy Kassa.

Investeert uw gemeente in jeugd?
Zit u met uw speeltuinvereniging in een gemeente die, nog, investeert in spelende jeugd? We
horen het graag en hopen op een lange lijst met gemeenten. Die kunnen dienen als voorbeeld
voor lokale overheden die alleen in actie komen bij overlast gevende jeugd.
Reacties naar Cees Kramer: c.kramer@nuso.nl

Gratis t-shirt deelnemers speeltuindag
Alle aan de landelijke speeltuindag 15 juni a.s. deelnemende
verenigingen ontvangenonder andere vijf gratis t-shirts in het
NUSO-pakket. De shirts zijn voor de begeleiders.Kijk voor
algemene informatie en een voorbeeldpersbericht op het
ledendeel van de NUSO website. Wachtwoord via info@nuso.nl
Aanmelden voor de speeltuindag kan bij Cees Kramer:
c.kramer@nuso.nl

Zuiderkwartier aangepast
Bij mytylschool De Thermiek in Leiden weten ze al waar het schooluitje straks naar toe gaat:
speeltuin Zuiderkwartier in die stad. Deze speeltuin wordt momenteel aangepast voor kinderen
met een beperking.Over enkele weken is de klus geklaard. Kijk voor meer informatie op de
NSGK website.

Repair Café bij speeltuin
Bij speeltuin Zuiderkwartier in Enschede vindt sinds kort een
Repair Café plaats. Vakmensen repareren kapotte spullen van
wijkbewoners. Volgens voorzitter Willem Rosier een ideale
voorziening in deze voor velen moeilijke economische tijden.
Kijk voor meer informatie op de Repair Café website.

Nieuw adres NUSO-kantoor
Het NUSO-kantoor gaat verhuizen van de Koningslaan 101 naar:
Proostwetering 18, 3543 AE Utrecht. Vanaf 25 maart a.s. zitten we op dit adres. Op 20,21 en
23 maart a.s. is de NUSO even onbereikbaar. Voor dingende zaken tel. 0653835162.
Het nieuwe kantoor ligt op bedrijventerrein De Wetering, vlak achter de A2 en is goed
bereikbaar per auto en openbaar vervoer. Routebeschrijving.

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

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) beschikken van
de voorzitter, secretaris en penningmeester van uw vereniging. Doorgeven graag aan
info@nuso.nl
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