Algemene Ledenvergadering komt er aan
Bij ons aangesloten verenigingen ontvangen binnenkort een uitnodiging en agenda voor
de Algemene Ledenvergadering van de NUSO zaterdag 14 november a.s. bij speeltuin
Soesterkwartier in Amersfoort.
In de uitnodiging staat wanneer de vergaderstukken op het ledendeel van nuso.nl komen.

Je speeltuin op Plekcheck
Speeltuinen kunnen zich toevoegen op Plekcheck, het platform voor spelen en
bewegen, met meer dan 8.500 speelplekken in Nederland. Zo wordt de speeltuin
nog beter gevonden én bezocht. Met de eigen beheermodule kun je de informatie
altijd aanpassen. Op Plekcheck kan men beoordelingen achterlaten waardoor je
inzicht krijgt in de mening van de bezoeker.
Voeg je speeltuin nu direct toe op plekcheck.nl
Hulp nodig? Bekijk de handleiding op nuso.nl of mail naar plekcheck@plekcheck.nl

Jantje Beton Collecte: 7 t/m 12 maart 2016

Van 7 tot en met 12 maart 2016 komen weer ruim 42.000 collectanten van
honderden jeugdorganisaties zoals speeltuinverenigingen in actie voor
(buiten)spelen in de eigen buurt. En dat is nodig want een op de vijf
kinderen speelt niet of slechts een keer per week buiten, terwijl dit juist essentieel is voor een
gezonde lichamelijke, mentale en sociale ontwikkeling van elk kind.
De collecte van 2015 bracht 1,4 miljoen op. De helft daarvan is voor de collecterende verenigingen,
de andere helft besteedt Jantje Beton aan projecten.
Meer informatie: jantjebeton.nl

Aan de slag in de speeltuin
Het Jantje Beton/NUSO project “Aan de slag in de speeltuin” koppelt speeltuinen en openbare
speelruimte aan jongeren met een beperking. Zij houden deze voorzieningen schoon en hebben
een zinvolle dagbesteding.

Zie het filmpje hierover van de groep van Triade in Almere: Service Team Stedenwijk Almere

Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) schenken
Iedere vrijwilliger die achter een bar staat bij een speeltuinvereniging of tijdens
festivals en evenementen moet een Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) schenken
hebben gevolgd. Op de website van de Vrijwilligerswerkacademie is de elearningmodule voor de IVA in 2015 geheel vernieuwd.
Je moet je nog wel even aanmelden voordat je de module kunt bekijken. Uiteraard mag iedereen
een IVA-certificaat behalen! Meer informatie: vrijwilligerswerkacademie.nl

Speelmail vol nuttige informatie
Hoe zet je een succesvolle facebookpagina op voor de speeltuin en hoe maak je van gebruikt
materiaal een fraaie creatie? Hoeveel kun je besparen door zelf een speelkasteel te bouwen en wat
komt er allemaal kijken bij zo’n zelfbouwproject? Het is allemaal te lezen in het magazine Speelmail
dat dit najaar verschijnt.

Hoe fraude tegen te gaan?
Elke vrijwilligersorganisatie heeft te maken met geld. Als er geen zorgvuldige
afspraken zijn gemaakt, kan dat tot misbruik en fraude leiden. Vereniging NOV biedt
een overzicht aan van eenvoudige maatregelen om fraude binnen
vrijwilligersorganisaties tegen te gaan.
Meer informatie: nov.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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