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Kom ook naar de NUSO-ledenvergadering
De NUSO is, noodgedwongen, in een situatie beland die herbezinning op haar
toekomst noodzakelijk maakt. Oorzaak hiervan is de stopzetting door de overheid van
de financiering van projecten. De NUSO gaat nu per 1 januari 2012 in een afgeslankte
vorm door. Tijdens een algemene ledenvergadering op zaterdag 5 november a.s. willen
we graag met u in discussie over enkele ideeën die betrekking hebben op de
contributie en wat dat kan opleveren. De bijeenkomst vindt plaats bij speeltuin Nieuw
Bos en Lommer, Wachterliedplantsoen 2, Amsterdam, aanvang 10.30 uur. De
agendastukken staan op het ledendeel van www.nuso.nl

Maxima opent de Week van het geld!
Prinses Maxima geeft 7 november a.s. het startsein voor de Week
van het geld. Speeltuinverenigingen kunnen dit onderwerp op een
leuke manier onder de aandacht brengen via activiteiten. Kijk op
www.weekvanhetgeld.nl voor een overzicht.

Belastingvoordeel speeltuinen
Speeltuinen en kindervakantiewerkorganisaties behoren volgens de belastingdienst tot
een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) Ze kunnen dan gebruikmaken van
een belastingvoordeel. Ze hoeven geen schenk- of erfbelasting te betalen over
schenkingen of erfenissen die ze ontvangen. Zie verder:
http://www.belastingdienst.nl/variabel/sociaal_belang_behartigende_instellingen/

DIerense Speeltuin heropend
De Dierense Speeltuin werd vrijdag 21 oktober jl. heropend. Het is
de tweede speeltuin die werd aangepast na aanbevelingen van
De Speeltuinbende die ook een nieuwe nieuwsbrief
uitbracht: http://www.nsgk.nl/over-ons/publicaties-jaarverslagen/nieuwepagina-119/speeltuinbendeoktober

Neem ook deel aan NL DOET
Op 16 en 17 maart 2012 organiseert het Oranje Fonds weer NL DOET, de grootste
vrijwilligersactie van Nederland. De actie zet de vrijwillige inzet in de spotlights en
activeert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Wat voor
klussen u ook heeft, u kunt alles aanmelden voor NL DOET via www.nldoet.nl. Meldt
u vóór 11 januari 2012 een klus aan, dan kan het Oranje Fonds een bijdrage leveren
van maximaal € 500,-. In aanmerking komen materiaalkosten zoals voor: verf, kwasten,
aarde, plantjes en timmerhout.

Dan sluit je de speeltuin toch gewoon.....
Een ambtenaar moest van een wethouder aan speeltuin sluiten omdat deze bang was
dat er een kind uit een zoals hij zei "niet gereglementeerd speeltoestel" zou kunnen
vallen. NUSO-medewerker Henk Bleyendaal was een van de mensen die er een
passend antwoord op had: http://www.binnenlandsbestuur.nl/burgerinitiatief

Kinderwerkersdag in Utrecht!
In Aristo vindt maandag 14 november a.s. de achtste editie van de Kinderwerkersdag
plaats. Het is dé ontmoetingsplek voor professionals en vrijwilligers die actief zijn voor
kinderen en tieners van 4 tot 14 jaar. Dit jaar is het thema "De kracht van het
Kinderwerk". Dat betreft zowel uitgaan van de eigen kracht van het kind, als die van de
kinderwerkers zelf: professionals én vrijwilligers. http://www.kinderwerkersdag.nl/

Gevonden voorwerpen.......
Tijdens een bezoek aan een speeltuin vond NUSO-buschauffeur Anton een gouden
damesring in het luchtkussen. In de ring staat de naam Tjerk en twee data. Info:
info@nuso.nl

Kijk uit voor oplichting
De NUSO krijgt regelmatig melding van verenigingen die worden gebeld met de vraag
of ze € 90,-- willen doneren voor speeltoestellen. Als ze zelf iets willen vragen blijkt dat
er een bandje wordt afgespeeld en dat ze later weer teruggebeld zullen worden. Ook
dan draait het bandje.

Nieuwe deelnemers Aandeslaginspeeltuin
Aan het NUSO-project Aandeslaginspeeltuin zijn weer diverse nieuwe deelnemers

toegevoegd. Het project brengt speeltuinen en zmlk-scholen en
dagbestedingsorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking bij elkaar.
De scholieren en dagbestedingsdeelnemers helpen bij beheer en onderhoud. Zie
http://www.aandeslaginspeeltuin.nl Aanmelden kan bij c.kramer@nuso.nl

Staat uw vereniging al op www.nuso.nl?
In het overzicht met speeltuinen op de NUSO-site www.nuso.nl staan al veel
speeltuinen. Maar staat uw vereniging er al bij? Zo, nee vraag dan een loginnaam en
wachtwoord aan bij: info@nuso.nl
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