Verzekeringspakket met rond vijftig procent korting op premies
Jantje Beton/NUSO kan de aangesloten leden voor 2016 een gelijkwaardig verzekeringspakket
bieden met een korting van rond de vijftig procent op de premies. Bij afname van drie verzekeringen
een jaarlijkse besparing van zo’n €150 per speeltuin. Dit en andere belangrijke voordelen, waar we
voor u aan werken, komt aan bod tijdens de Algemene Ledenvergadering op 14 november a.s. in
Amersfoort. Tijdens deze bijeenkomst zal de verzekeringsmaatschappij een toelichting geven.
De agenda staat op het ledendeel van www.nuso.nl

Deelname aan de Jantje Beton Collecte levert veel op

Deelname aan de Jantje Beton Collecte levert een speeltuinvereniging in
veel opzichten wat op. In de eerste plaats het ophalen van geld voor de
eigen club. De helft van de collecteopbrengst is namelijk voor de
vereniging en de andere helft besteedt Jantje Beton aan uitbreiding van speelruimte in Nederland.
De collecteperiode is ook een uitgelezen gelegenheid om het verenigingswerk van een speeltuin in
de directe omgeving onder de aandacht te brengen.
De Jantje Beton Collecte vindt volgend jaar plaats van 7 t/m 12 maart 2016.
U kunt uw speeltuinvereniging aanmelden via www.jantjebeton.nl

Goede projectvoorbeelden voor nieuwe website
De website van de NUSO wordt volledig vernieuwd. Actuele informatie en goede voorbeelden
moeten makkelijk zijn te vinden. Heeft uw vereniging voorbeelden van projecten op het gebied van
financiering, werving van vrijwilligers, beheer en onderhoud, samenwerking met andere organisaties
of kinderactiviteiten, die we voor de nieuwe site kunnen gebruiken, laat het ons dan weten via
p.schaeffer@jantjebeton.nl

Veel belangstelling voor Plekcheck
Diverse speeltuinen hebben zich al aangemeld op Plekcheck, het platform voor
spelen en bewegen, met meer dan 8.500 speelplekken in Nederland. Op Plekcheck
kan men beoordelingen achterlaten waardoor je inzicht krijgt in de mening van de
bezoeker.Voeg je speeltuin nu direct toe op Plekcheck

Hulp nodig? Bekijk de handleiding op www.nuso.nl of mail naar plekcheck@plekcheck.nl

Van niets iets kunnen maken
Jantje Beton bedenkt, financiert en organiseert projecten die het mogelijk
maken dat kinderen buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. Eén van de
nieuwe projecten is Upcycle, van niets iets kunnen maken. Het bevordert
de creativiteit, fantasie en technisch inzicht van kinderen. Maar wat het
vooral oplevert is een gevoel van eigenwaarde (zelfvertrouwen), dat
kinderen toe kunnen passen in de dagelijkse praktijk in de omgang met
andere kinderen.
Momenteel zijn we aan het “proefdraaien” bij speeltuin Bloemenkwartier in Amsterdam-Noord.

Volg ons op Facebook en Twitter
De facebookpagina van de NUSO wordt door steeds meer bezoekers bezocht. Volg ons via:
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