Jantje Beton collecte van 9 tot en met 14 maart
Van 9 tot en met 14 maart a.s. komen 44.000 collectanten van
honderden jeugdorganisaties, waaronder speeltuinverenigingen, in
actie voor (buiten)spelen in de eigen buurt. Uit recent onderzoek van
bureau GFK* blijkt dat de collecte als winnaar uit de bus komt als het
gaat om de meest gewaardeerde manier van doneren aan een goed
doel.
Meer informatie jantjebeton.nl

Regeling gratis VOG
Als uw vereniging gebruik wil maken van de Regeling Gratis Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden van het ministerie van Veiligheid en
Justitie.
Meer informatie hierover is te vinden op de website: gratisvog.nl

NUSO-bus startklaar
De NUSO-bus vol sport- en spelmateriaal staat gereed om weer
talloze bezoeken aan bij de NUSO-aangesloten verenigingen te
brengen. Voor slechts € 75 komt de bus ook bij u langs.
Kijk op het ledengedeelte van www.nuso.nl voor meer informatie
en bel.030-2544880 (NUSO, Jessica Hollaar) of de bus nog vrij is
op de door u gewenste datum.

Bekende Nederlanders gezocht
Welke vereniging krijgt bekende Nederlanders “over de vloer” die graag willen vertellen over hoe
ze vroeger in de speeltuin speelden en/of er nu met eigen kind komen en daarover iets kunnen
zeggen?
Reacties naar c.kramer@jantjebeton.nl

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.
In het magazine Speelmail van april leest u een reportage over
zo’n inspectie. Meer weten of aanmelden: Simon Bos:
simon.bos@btl.nl

Leuke kinderactiviteiten?
Met de lente en zomer in het vooruitzicht zijn we op zoek naar leuke kinderactiviteiten die we
graag willen doorgeven. Reacties naar Malou Durve: m.durve@jantjebeton.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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