Nieuwe website www.nuso.nl
De nieuwe NUSO-site www.nuso.nl is in de lucht. De site is hét
platform voor speeltuinen met praktische informatie,
belangenbehartiging, inkoopvoordeel en advies. De NUSO biedt
haar leden, en degenen die zich bij ons willen aansluiten, op
www.nuso.nl een breed aanbod aan thema’s, zoals financiën,
vrijwilligers, ontwerp en (her)inrichting, veiligheid, onderhoud en
beheer, lokale samenwerking, kinderactiviteiten en bestuur. Deze
thema’s worden ondersteund met inspirerende
praktijkvoorbeelden van diverse speeltuinverenigingen.
Alle NUSO-leden ontvangen binnenkort een brief met onder andere voor de volledigheid hun
wachtwoord voor het ledendeel. Als NUSO-lid logt u overigens gewoon in met uw bestaande
inloggegevens. Wij hebben uw ledenlogin dus niet gewijzigd. Wel zo gemakkelijk!

Enquête onder NUSO-leden
NUSO-leden ontvingen een enquête die uiteindelijk moet leiden tot een digitaal platform van NUSO
en Jantje Beton. Het digitaal platform stelt de leden van de NUSO in staat om onderling kennis uit te
wisselen. Het doel van deze enquête van Nina van der Waerden is om de gebruikersbehoeften van
de NUSO leden in kaart te brengen. Op die manier kan het digitaal platform worden afgestemd op
de leden. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld. Voor vragen over de enquête kunt u mailen
naar: n.vanderwaerden@jantjebeton.nl

De digitale bestuurskamer
Een besloten online omgeving waarin kennis, informatie en afspraken
binnen het bestuur van een vereniging worden gedeeld. Dat is de digitale
bestuurskamer, die werd ontwikkeld door voorzitter van speeltuin
Badhoevedorp, Sander Peters. Bestuursleden van diverse
speeltuinverenigingen kwamen 5 maart jl. naar Badhoevedorp om samen
met Sander de digitale omgeving te testen. De reacties waren enthousiast.
Meer informatie: dibeka.nl

Regiobijeenkomsten komen er aan
De eerste NUSO/Jantje Beton regiobijeenkomsten beginnen in april. Vergeleken bij vorig jaar is nu
een grotere rol weggelegd voor de speeltuinen zelf. Sommigen organiseren de bijeenkomsten voor

een groot deel zelf en stellen in overleg de thema’s samen. Data en overzicht binnenkort op:
www.nuso.nl

Buitenspeeldag 8 juni a.s.
De Jantje Beton Buitenspeeldag vindt dit jaar plaats op woensdag
8 juni a.s.. Een ideaal moment weer om extra aandacht te vragen
in de buurt voor het belang van buitenspelen.
De Buitenspeeldag ondervangt ook de landelijke speeltuindag.
Verenigingen die willen deelnemen aan de Buitenspeeldag
kunnen dat doen vanaf april a.s.

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