Samenwerking met Jantje Beton definitief
De Algemene ledenvergadering van de NUSO ging 20 september jl.
definitief akkoord met samenwerking met Jantje Beton. Dat gebeurde
tijdens een bijeenkomst bij speeltuin Soesterkwartier in Amersfoort
waar vrijwel unaniem werd ingestemd met onder andere een besluit tot
wijziging van de NUSO-statuten.
In de nieuwe bestuurstructuur worden twee leden van het huidige NUSO-bestuur, Jan Bron en
Hans Nieukerke, benoemd in de Raad van Toezicht van NUSO en Jantje Beton.

Verhuizing NUSO
Nu de samenwerking met Jantje Beton definitief is gaat de NUSO 15 december a.s. verhuizen
naar het kantoor van Jantje Beton: Kaap Hoorndreef 40, 3563 AV Utrecht.
Telefoon, e-mailadressen en website blijven hetzelfde.
Het faxnummer komt te vervallen.

Algemene ledenvergadering
Werkplan, begroting en overeenkomst tot overdracht van activa en passiva door NUSO aan
Jantje Beton zijn de belangrijkste agendapunten voor de komende NUSO-algemene
ledenvergadering. Deze vindt dinsdagavond 2 december a.s. plaats op het NUSO-kantoor,
Proostwetering 18, Utrecht, aanvang 19.00 uur.
De vergaderstukken staan vanaf 24 november a.s op het ledendeel van www.nuso.nl.
Ze zijn ook per mail op te vragen of een papieren versie per post: NUSO-bureau (tel.: 030 2544880 of info@nuso.nl).

Grootste speelparcours van Nederland
Jantje Beton opende in de Tilburgse wijk Stokhasselt het grootste
speelparcours van Nederland. Verspreid over een oppervlakte van
100 hectare kan er voortaan door de 2.000 kinderen in de flatrijke
jaren-60-wijk volop worden buiten gespeeld. Bij openbare
schoolpleinen, parken, groenstroken, stoepen en de routes van
school naar huis.
Meer informatie: jantjebeton.nl

Nieuwe site Speeltuinwerk Limburg

Tijdens het jaarlijkse uitje van Speeltuinwerk Limburg 4 oktober jl. werd de
nieuwe website van de organisatie gepresenteerd: speeltuinwerklimburg.nl

Logboek speeltoestel nog niet afgeschaft
Minister Schippers heeft de keurende instanties een voorstel gedaan tot afschaffing van de
verplichting een logboek voor speeltoestellen bij te houden. Er is echter nog geen besluit
genomen.
Desondanks is het bericht door enkele organisaties als voldongen feit gepresenteerd. Zodra
duidelijk is of logboeken afgeschaft zullen worden, berichten we hierover.

Gratis cursussen Vrijwilligers Academie
De Vrijwilligers Academie biedt gratis online-cursussen aan:
"Vrijwilligers vinden en binden" en "Instructie Verantwoord Alcoholschenken".
Meer informatie: vrijwilligerswerkacademie.nl

Serviceteam Zuid “geopend”
Een keurig terras, onkruidvrije perkjes en extra hulp in het winkeltje. Een aantal mensen met
een verstandelijke beperking levert hier als Serviceteam Zuid een bijdrage aan bij speeltuin
Zuiderkwartier in Leiden. Een mooi voorbeeld van meedoen in de samenleving, één van de
accenten van de Wmo.
Roos van Gelderen, wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn, opende het project op donderdag 9
oktober jl.
Meer informatie: gemiva-svg.nl

Predicaat ‘Goed Industrieel Ontwerp’ voor SAM
De SAM kreeg 14 oktober jl. de erkenning ‘Goed Industrieel Ontwerp’. Het
vrolijke speeltuinvriendje SAM maakt speeltuinen op een laagdrempelige
manier toegankelijker voor kinderen met een handicap. SAM is, in opdracht
van NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind), ontwikkeld
door ontwerpstudio Panton, in samenwerking met speeltoestellenfabrikant
KOMPAN.
Meer informatie: www.nuso.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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