Gebruik speeltuingebouw onder druk
"Als de verhuur van ons gebouw wegvalt krijgen we de
exploitatie niet rond. Wij zouden dan bijvoorbeeld de
contributie moeten verdriedubbelen", aldus de voorzitter van
een speeltuin in een gemeente die de vereniging op basis van
de drank- en horecawet wil verbieden hun gebouw te
verhuren voor 'bijeenkomsten van persoonlijke aard' . “Wij
gaan daar niet mee akkoord. Tijdens onze verhuur schenken
we geen alcohol. Zodoende zijn we geen inrichting of lokaliteit
zoals in de drank- en horecawet genoemd”.

Gemeenten treden steeds meer terug als subsidiegever van speeltuinverenigingen maar stellen,
zo blijkt, steeds meer regels aan het gebruik van gebouwen. Loopt uw vereniging hier ook
tegenaan? Laat het ons weten dan kan de NUSO, als belangenbehartigingsorganisatie, landelijk
tot actie overgaan.
Reacties naar: c.kramer@nuso.nl

Hoe ga je niet ten onder aan succes?
Hoe houd je toeloop van bezoekers in de hand en ga je niet ten onder aan het succes van de
speeltuin? Ons Kinder Belang, OKB, in Alkmaar stelde daar een plan over op waarover we
berichten in de NUSO Speelmail van september die ook op www.nuso.nl staat.
Voor meer informatie over OKB: Speeltuinokb.nl

“Fameuze NUSO speelbus”
Speeltuin Rondom de Maredijk in Leiden bestond in juli jl. 65 jaar. Wethouder
Roos van Gelderen hield daarbij een toespraak waarin ze wees op de
“fameuze NUSO speelbus” en ondersteuning van speeltuinen door de NUSO.
De gehele speech is te lezen op: Speeltuinen Leiden

Voorbeelden van succesvolle acties?
Welke verenigingen hebben er voorbeelden van succesvolle acties die geld opleverden voor de
speeltuin. Geef ze door zodat wij ze met anderen kunnen delen.
Reacties naar: c.kramer@nuso.nl

Zomertestfeest Speeltuinbende
Met een groot Zomertestfeest op 22 juni jl. in de Dierense
Speeltuin vierde de Speeltuinbende dat men al weer drie jaar
actief is. Het Zomertestfeest was voor iedereen die heeft
bijgedragen aan het doel van de Speeltuinbende van de
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, NSGK:
samen spelen mogelijk maken voor kinderen met en zonder
handicap. De presentatie was in handen van NUSOmedewerker Cees Kramer en zijn zoon Michael.
Voor meer informatie: Speeltuinbende.nl

Vakbeurs ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van
openbare ruimte
In de Expo in Houten vindt 9 en 10 oktober a.s. voor de tiende keer de Dag van de Openbare
Ruimte plaats. “Wat tien jaar geleden begon als een bescheiden, maar destijds ook al
doelgerichte en sfeervolle beurs, staat inmiddels bekend als de grootste Nederlandse vakbeurs
voor openbare ruimte”, aldus de organisatoren. Inschrijven is reeds mogelijk
op openbareruimte.nl

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

Juiste adresgegevens NUSO leden
De NUSO komt er af en toe achter dat we van een aantal verenigingen verouderde
adresgegevens hebben. Het is onder andere voor de bij ons afgesloten verzekeringen
van belang dat we over de juiste contactgegevens (post- en mailadres) beschikkan van
de voorzitter, secretaris en penningmeester van uw vereniging. Doorgeven graag aan
info@nuso.nl
Omdat we ook regelmatig gebruik maken van gegevens van websites van verenigingen is het
goed daarop te vermelden wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. We komen nogal eens
sites tegen met verouderde informatie.
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