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Grote korting NUSO-leden bij aanschaf "Spelen met Regelsbord"
De eerste vijftig verenigingen die de methode "Spelen met Regels" invoeren krijgen een korting van
honderd euro bij aanschaf van een "Spelen met Regelsbord". Dit komt nog eens op de vijftien procent
korting die NUSO-leden krijgen uit de serie borden en materialen die de firma Sinfra aanbiedt. Zie
ook: http://www.informatiebord.nl/productgroep/22/speeltuininrichting/
Zelfwerkmethode "Spelen met Regels"
Spelen met Regels is een NUSO-project dat samen met betrokkenen bij de speeltuin of de buurt
omgangsregels wil opstellen en handhaven. De resultaten van enkele bijeenkomsten hierover
worden gebruikt om te komen tot de acht belangrijkste omgangsregels. Die worden uiteindelijk op een
groot bord, eventueel met het eigen logo van de speeltuin, goed zichtbaar in de speeltuin geplaatst.
Zie boven. Voor NUSO-leden is een zelfwerkmethode samengesteld die gratis kan worden besteld
via: info@nuso.nl o.v.v. zelfwerkmethode.
"Bijna helft speellocaties onveilig"
"Bijna helft speellocaties onveilig" stond boven het persbericht van het ANP. Hoe onzorgvuldig de
media kunnen berichten bleek onlangs eind oktober. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) bracht
toen de bevindingen naar buiten van de in 2008 uitgevoerde inspecties naar het beheer en de
technische staat van speeltoestellen bij 122 speeltuinverenigingen. Tijdens de inspecties waren
tekortkomingen geconstateerd die gevaarlijk kunnen zijn, maar dat is wel iets anders dan dat "bijna de
helft van de speellocaties onveilig zijn". Meer weten:
http://www.vwa.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=44783
Week van de Zichtbaarheid
De NUSO is met het project "Aan de slag in speeltuin" een van de
deelnemers aan de Week van de Zichtbaarheid van de Nederlandse
Stichting voor het Gehandicapte Kind. Tijdens deze week laten jongeren
met een verstandelijke beperking van de Heldringschool in Amsterdam
zien welke werkzaamheden ze verrichten bij twee speeltuinen.
Zie www.aandeslaginspeeltuin.nl en http://www.nsgk.nl/smartsite.dws?id=587
Teruggave energiebelasting
Steeds meer NUSO-leden maken gebruik van de mogelijkheid om via de Belastingdienst een deel
van de betaalde energiebelasting van de energienota terug te vorderen. Dat gebeurt in samenwerking
met Hezelburcht Consultancy B.V., dat bij uw vereniging de kans onderzoekt op teruggave van
energiebelasting over de afgelopen vijf jaar en in de toekomst elk jaar opnieuw.
Deelnameformulieren :http://www.nuso.nl/leden/belastingen/documenten-Hezelburcht.pdf
Record voor NUSO-bus

De NUSO-bus is dit jaar tot dusver bij een recordaantal verenigingen
(60) geweest. Dat de bus een succes is blijkt niet alleen uit de vele
reacties die we krijgen, het aantal bezoeken aan verenigingen en
daarmee de kinderen en ouders die we bereiken groeit nog steeds.
Zeker 20.000 kinderen en hun ouders, vrijwilligers en buurtbewoners
kwamen zo in “contact” met het spel- en speelmateriaal dat de bus heeft te bieden. Om de bus ook
een keer te krijgen bij een activiteit van uw vereniging kunt u contact opnemen met Jessica Hollaar,
j.hollaar@nuso.nl
Bedrijfsaansprakelijkheid valt niet altijd ondert vrijwilligersverzekering
Nog altijd krijgt het NUSO-kantoor reacties die er op wijzen dat men niet goed op de hoogte is van de
nadelige gevolgen voor verenigingen van de vrijwilligersverzekering die gemeenten aanbieden. Bij
deze verzekering is namelijk veel aansprakelijkheidsrisico niet afgedekt. Een voorbeeld: een
bezoeker gaat op een bank in de speeltuin zitten, zakt er door en loopt schade/letsel op. Het
aansprakelijkheidsrisico van uw vereniging is dan niet afgedekt. Meer weten:
http://www.nuso.nl/leden/verzekering/Vrijwilligersverzekering.pdf
NUSO-kalender en blad Speelmail
Bij het blad Speelmail van komende december stuurt de NUSO weer de jaarlijkse overzichtkalender
mee met daarop de feestdagen en onder andere de datum van de landelijke speeltuindag, 19 juni
2010 en de NUSO-ledendag op 11 september 2010. De Speelmail is de laatste van dit jaar en bevat
weer een reeks interessante onderwerpen.
Puzzel Jan van Haasteren
De NUSO-puzzel met de tekening van Jan van Haasteren trekt veel belangstelling. Ook in het bezit
komen van deze unieke puzzel. Dat kan door overmaking van € 18,50 (inclusief verzendkosten) op
rekening 329900 van de NUSO o.v.v. puzzel.
Speelmail naar verenigingsgebouw
Verenigingen met een gebouw waar post kan worden bezorgd kunnen het blad Speelmail daar ook
ontvangen. Als u de naam van de vereniging en postadres aan ons doorgeeft maken we het in orde:
info@nuso.nl
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