Algemene Ledenvergadering zaterdag 12 november
Op zaterdag 12 november verwelkomen wij graag al onze leden tijdens de Algemene
Ledenvergadering van de NUSO. We praten over het project ‘Aan de slag in de speeltuin’ en de
WAS, de regelgeving rondom speel- en attractietoestellen. De vergaderstukken kunt u, vanaf
donderdag 3 november, downloaden vanaf de NUSO website. De vergadering vindt plaats in ons
nieuwe kantoor op de Arthur van Schendelstraat 550 in Utrecht. Inloop vanaf 10.30 uur.

Controle op zwembadwetgeving
Is uw speeltuin onlangs ook geïnformeerd over de zwembadwetgeving?
De Leidse speeltuinen hebben een controlebezoek gehad door de Omgevingsdienst MiddenHolland (ODMH) om te kijken of zij de ‘wet hygiëne veiligheid badinrichting en
zwemgelegenheden’ goed naleven. De speeltuinen kregen een informatiebrief waarin staat
uitgelegd waar de zwembaden aan moeten voldoen volgens de zwembadwetgeving. Dat zijn
stevige eisen. Terwijl het in Leiden gaat om poedelbadjes van nog geen 25 centimeter in plaats
van hele zwembaden.
Bent u ook geïnformeerd over de zwembadwetgeving? Dan komt NUSO graag met u in contact
hierover. Wij verzamelen deze informatie en bekijken of de wetgeving rondom zwembaden
realistisch/relevant is voor speeltuinen. Laat het ons weten en stuur een mail naar Pauline van
der Loo

Vernieuwde website ‘Aan de slag in de speeltuin’
Veel speeltuinverenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers. ‘Aan de slag in de speeltuin’,
een gezamenlijk project van Jantje Beton en Fonds verstandelijk gehandicapten, biedt
speeltuinen de mogelijkheid om onderhoud- en beheertaken te laten uitvoeren door mensen met
een verstandelijke beperking. Via ‘Aan de slag in de speeltuin’ verbinden we speeltuinen en zorgen onderwijsinstellingen om stage- en dagbestedingsplekken te creëren voor mensen met een
verstandelijke beperking. Meer weten? Kijk dan snel op www.aandeslagindespeeltuin.nl

Jantje Beton Collecte 13 t/m 25 februari
Collecteer mee en spek tegelijkertijd je eigen kas! Wist u dat 1 op de 5 kinderen niet of slechts
één keer per week vrij buitenspeelt? En veel kinderen niet naar een club of vereniging kunnen
om daar lekker te bewegen of avontuurlijke activiteiten te ondernemen? Daarom steunt Jantje
Beton het verenigingsleven om extra geld op te halen voor de clubkas. Collecteer van 13 t/m 25
februari mee tijdens de Jantje Beton Collecte en wij spekken daarmee uw clubkas. Hoe? Met de
collecte is 50% van de opbrengst voor jullie speeltuin! Zo komen we met elkaar in actie voor
meer buitenspelen!
Deelname is heel eenvoudig. Meld u snel aan op: jantjebeton.nl/collecte.

Cursus ‘Inspecteur Basis Veiligheid van Speelgelegenheden’
Houdt u zich bezig met het beheer van de speeltuin? Meld u dan aan voor een eendaagse
cursus 'Inspecteur Basis Veiligheid van Speelgelegenheden' van NUSO en Speelplan BV.
Deelnemers krijgen een introductie in de wet- en regelgeving rond spelen. U leert onder andere
hoe u onveilige situaties kunt signaleren die ontstaan door bijvoorbeeld vandalisme,
weersinvloeden en onderhoudsachterstanden. Bij minimaal 10 deelnemers starten we in het
najaar met een nieuwe cursus! Meld u aan via: nuso.nl
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