Renovatiebehoefte speeltuinen
De NUSO is nauw betrokken bij het NSGK Samen Spelen
project. Dat moet medio 2013 25 speeltuinen hebben
opgeleverd die zijn aangepast voor kinderen met een
beperking. Om de belangen van onze leden bij de fondsen te
behartigen willen we graag weten welke verenigingen er
binnen twee jaar plannen hebben voor een renovatie van de
speeltuin en daarbij ook denken aan een betere
toegankelijkheid voor deze kinderen.
Zie het voorbeeld van Kindervreugd in Bleskensgraaf en
www.speeltuinbende.nl. U kunt uw renovatieplannen
doorgeven aan c.kramer@nuso.nl

Ledenvergadering
De NUSO nodigt alle leden graag uit voor de Algemene Ledenvergadering op
donderdag 29 november a.s. in congrescentrum De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2 in
Amersfoort. Aanvang is 19 uur.
Op de agenda staan onder andere een inleiding over het NSGK Samen Spelenproject, de
NUSO koers 2013-2015, de begroting 2013 en een meerjarenbegroting.
De vergaderstukken staan vanaf 12 november a.s. op het ledendeel van www.nuso.nl
Aanmelden voor de vergadering via: info@nuso.nl

Kalen
der

Alle bij de NUSO aangesloten leden ontvangen in december een kalender 2013. Deze wordt
bijgesloten bij het blad Speelmail. Wie een extra exemplaar wenst kan dit laten weten aan
c.kramer@nuso.nl

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) beschikkan van

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

Week van het geld
Kinderen leren omgaan met geld. Maak er tijdens de Week
van het Geld van 12 t/m 16 november a.s. een leuke middag
over in het speeltuingebouw. Bekijk de video en en het
lesmateriaal.
Via de NUSO zijn speciale Week van het geldkranten
beschikbaar met nuttige informatie. Ze zijn aan te vragen via
info@nuso.nl
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