Algemene Ledenvergadering
Kom naar de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 12 november. Praat mee over de
toekomstplannen van de NUSO, het project ‘Aan de slag in de speeltuin’ en de WAS, de
regelgeving rondom speel- en attractietoestellen. De vergaderstukken staan nu online op de
NUSO website.
De vergadering vindt plaats op het nieuwe kantoor van Jantje Beton/NUSO aan de Arthur van
Schendelstraat in Utrecht. Inloop vanaf 10.30 uur. Aanmelden kan via info@nuso.nl of 030 – 25
44 880.

Nieuw informatiebord binnenkort te bestellen
Als NUSO-lid kunt u binnenkort met flinke korting uw eigen
speelregelbord voor in de speeltuin bestellen. Via
www.informatiebord.nl kunt u het bord samenstellen door een keuze te
maken uit verschillende speelregels zoals ‘We gaan leuk met elkaar
om’ en ‘We houden het schoon’. Alle regels zijn positief geformuleerd
en voorzien van leuke en speelse afbeeldingen. Houd de website en de
Speelmail in de gaten voor meer informatie.

Win 1000 euro voor uw initiatief in Overijssel
Ligt uw speeltuin in de provincie Overijssel en wilt u meer doen voor de buurt? Of doet de
speeltuin juist al heel veel met en voor de buurt? Doe dan binnenkort mee aan de prijsvraag en
win een geldbedrag van €1.000,- om uw initiatief te kunnen uitvoeren. Sportservice Overijssel
organiseert de prijsvraag en zij willen speeltuinverenigingen stimuleren nog meer voor de
omgeving te doen zodat zij een sterke(re) positie in de buurt krijgen. Een jury onder leiding van
Jantje Beton / NUSO directeur Rob van Gaal beoordeelt de inzendingen. Meer informatie via:
Sportservice Overijssel

NUSO-leden op bezoek in Den Haag
Op 24 oktober vertegenwoordigden Ruud van der Lee (SV Weerestein uit Hillegom) en Hans
Schoorl (Stichting De Speelderij uit Edam-Volendam) de NUSO leden op een CDA bijeenkomst
over de toekomst van het vrijwilligerswerk. Meer waardering voor vrijwilligerswerk, zowel binnen
de gemeente als op landelijk niveau was onder andere het pleidooi vanuit de speeltuinen. Ook
werd aandacht gevraagd voor het terugdringen van de wet- en regelgeving voor speeltuinen.
Het verslag van de bijeenkomst is te lezen via de CDA-website

Energiebelasting al teruggevraagd?
Met de Teruggaaf Energiebelasting hebben diverse instellingen, waaronder
speeltuinverenigingen, recht op 50% teruggave van de reeds betaalde energiebelasting en
opslag duurzame energie. De Teruggaaf Energiebelasting kan met terugwerkende kracht tot 5
jaar worden aangevraagd. NUSO heeft daarvoor een samenwerkingsverband met
subsidieadviesbureau Hezelburcht. Een groot aantal leden maakt al gebruik van deze dienst en
dit levert hen elk jaar belastingvoordeel op. Maakt u nog geen gebruik van de teruggaaf? Kijk dan
voor meer informatie op nuso.nl of informeer via info@nuso.nl

Boekentip: Het wildste boek voor buiten
De natuur saai? Niet met dit buitenspeel- en buitendoeboek van Floortje
Zwigtman. Het wildste boek voor buiten staat boordevol originele
buitenavonturen, zoals een zombie-aanval in het park en guerilla gardening
in de betontuin van je ouders. Maar je vindt er ook fotoreportages in over
het maken van je eigen natuurcosmetica, moestuinrecepten, een top tien
van bijzondere natuuravonturen, survival skills en nog veel meer. Geen
verplichte wandelingen op zondagmiddag, maar ontdekkingsreizen. Geen
gortdroge kennis van schoolse biologielessen, maar zoveel mogelijk
ontdekken en genieten! Go wild! Voor kinderen die buiten avonturen willen
beleven die minstens net zo spannend zijn als een computergame!
Op deze website vind je nog veel meer avontuur:
hetwildsteboekvoorbuiten.nl

Uitgave van NUSO | Redactie: Pleun Schaeffer p.schaeffer@jantjebeton.nl

