NUSO werkt aan centrale inkoop veiligheidsinspecties
Aantrekkelijke prijs en gemak voor onze leden zijn de grootste
voordelen van de centrale inkoop door de NUSO van
veiligheidsinspecties. Een jaarlijkse inspectie geeft een
duidelijk tijdsbeeld van de veiligheid van de speeltoestellen.
Het vinden van een bureau dat tegen een goede prijs de
inspecties uitvoert is ieder jaar een opgave voor veel
speeltuinbesturen. De NUSO wil onze leden daarbij
ondersteunen en onderzocht een centrale inkoop van de
veiligheidsinspecties.
Aan u de vraag of uw speeltuin interesse heeft hier aan deel te nemen? Kijk voor meer
informatie
op het ledengedeelte van www.nuso.nl onder "Centrale inkoop veiligheidsinspecties".

Teruggaaf energiebelasting voor NUSO-leden
De NUSO heeft met subsidie-adviesbureau Hezelburcht een nieuwe overeenkomst gesloten om
voor NUSO-leden een deel van de betaalde energiebelasting van de energienota terug te
vorderen.
Verenigingen die van deze mogelijkheid gebruik willen maken kunnen het antwoordformulier
invullen op het ledengedeelte van www.nuso.nl onder "Teruggaaf Energiebelasting".
Hezelburcht neemt dan contact met u op en stuurt u een overeenkomst.

Maaltijd voor ouders

De kinderen van speeltuin Weerestein in Hillegom boden hun
ouders onlangs een etentje aan in het verenigingsgebouw.
Bekijk de video: www.youtube.com

Algemene ledenvergadering
De NUSO houdt 16 december a.s. vanaf 19 uur in gebouw De Eenhoorn in Amersfoort haar
algemene ledenvergadering. Belangrijkste thema's zijn de fusie met Jantje Beton, werkplan
2014 en de begroting. Uitnodiging en agenda volgen.

Jantje Beton Collecte: Geld verdienen voor eigen vereniging!
Lokale clubs, zoals speeltuinverenigingen, kunnen zich inschrijven
voor de jaarlijkse Jantje Beton Collecte 2014. Uniek aan deze actie is
dat vijftig procent van de opbrengst voor de collecterende (jeugd)club
zelf is. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van spelmaterialen en
organisatie van buitenactiviteiten. Met de andere vijftig procent begint
en steunt Jantje Beton projecten die ervoor zorgen dat steeds meer kinderen vrij en avontuurlijk
buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. Voor meer informatie en aanmelden:
www.jantjebeton.nl
Bellen kan ook: 030- 242 72 65.

Nieuw aanbod NUSO-trainingen
De NUSO heeft een nieuw voordelig aanbod van enkele bestaande trainingen voor vrijwilligers
van speeltuinverenigingen. Het gaat om: Omgaan met lastig en agressief gedrag van ouders of
verzorgers, Pedagogisch handelen tijdens activiteiten, Spelen met regels en Weet wat er speelt
over vermoedens van kindermishandeling.
Meer informatie: www.nuso.nl

Jan van Haasterenpuzzel
Met de feestdagen in aantocht heeft de NUSO voor haar leden
opnieuw een speciale aanbieding van onze speeltuinpuzzel van Jan
van Haasteren. Voor tien euro, inclusief verzendkosten, komt u in het
bezit van dit bijzondere exemplaar. Bestellen kan door overmaking
van het bedrag op bankrekening 329900 onder vermelding van naam,
adres en lidmaatschapsnummer.
Meer informatie: www.jvh-puzzels.nl

SAM getest in Dieren
Kinderen van De Speeltuinbende testten in de Dierense speeltuin een aantal producten van
SAM, die speeltoestellen toegankelijker maken voor deze groep. SAM is een initiatief van de
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, NSGK.
Meer informatie: www.facebook.com en www.nsgk.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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