Jantje Beton Collecte: geld inzamelen voor de 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: ww.jantjebeton.nl.
Bellen kan ook: 030- 242 72 65.

NUSO videokanaal
Het aantal filmpjes op het NUSO videokanaal groeit zienderogen. Er zitten enkele
aardige exemplaren tussen zoals die over het jubileum van speeltuin De Duinrand in De Zilk.
Kijk eens op: NUSO Video

Snel geld verdienen met een kledingcontainer
Verenigingen kunnen snel geld verdienen met een kledingcontainer.
Daarmee wordt bijgedragen aan de verduurzaming van onze
samenleving en steunt u het Fonds Gehandicaptensport. Als een
vereniging deelneemt aan deze actie, plaatst de Stichting KICI op het
terrein van de speeltuin een kledingcontainer voor oude schoenen en
kleding. Als alle leden één keer per halfjaar een (vuilnis)zak met
kleding meenemen, levert dat een vereniging van vierhonderd leden
ongeveer € 1.000 per jaar op.
Meer informatie: ING Zakelijk

Algemene Ledenvergadering NUSO
De NUSO houdt 16 december a.s. vanaf 19 uur in gebouw De Eenhoorn in Amersfoort haar
algemene
ledenvergadering. Belangrijkste thema´s zijn de samenwerking, werkplan 2014 en de begroting.
Uitnodiging en agenda volgen.

SAM helpt een handje

Veel speeltuinen in Nederland zijn niet toegankelijk voor kinderen met een
handicap. Speeltoestellenleverancier KOMPAN komt nu met een nieuwe
productlijn, SAM, waarmee speeltuinverenigingen op eenvoudige en
betaalbare wijze hun speeltuin bespeelbaar kunnen maken voor deze groep.
SAM is een initiatief van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte
Kind, NSGK.
Meer informatie: NSGK

Juiste adresgegevens NUSO leden
De NUSO heeft van een aantal verenigingen verouderde adresgegevens. Het is onder andere
voor de bij ons afgesloten verzekeringen van belang dat we over de juiste contactgegevens
(post- en mailadres) beschikken van de voorzitter, secretaris en penningmeester van uw
vereniging. Doorgeven graag aan info@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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