Definitief besluit over samenwerking NUSO met Jantje Beton
De NUSO-leden nemen 20 september a.s. een definitief besluit over de
samenwerking met Jantje Beton. Dat gebeurt tijdens een
ledenvergadering bij speeltuin Soesterkwartier in Amersfoort.
De agenda en vergaderstukken zijn in te zien op het leden-gedeelte
van nuso.nl. Een wachtwoord kun u aanvragen via info@nuso.nl

Voorbeeld vrijwilligersovereenkomst
Afspraken vastgelegd in een overeenkomst geven duidelijkheid over taken en afspraken tussen een
vrijwilliger en een vereniging. Een handig voorbeeld van een vrijwilligersovereenkomst is hier te
downloaden: Voorbeeld vrijwilligersovereenkomst

Dag van de Openbare Ruimte

Het is al mogelijk om te registreren voor de Dag van de Openbare Ruimte
op 8 en 9 oktober a.s. in Houten: dagvandeopenbareruimte.nl

Altijd een VOG
Een gemeente wil iemand uit de bijstand in een speeltuin inzetten, maar daar komen ze erachter
dat de man is veroordeeld voor een zedendelict. Let er daarom altijd op dat iemand nooit zonder
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) als vrijwilliger aan de slag gaat.
Meer informatie: Bewijs van goed gedrag

Korting NUSO-leden op boekje Natuurspelen!
Natuurspelen! is een boekje vol natuurspelen en –activiteiten van Jong
Nederland om het spelen in en met de natuur te bevorderen.
Natuurspelen! kost € 12,50 (excl. verzend- en handelingskosten).
NUSO-leden kunnen het boekje tot eind september a.s. bestellen met
dertig procent korting.
Vul de kortingscode ‘Nuso’ in bij het opmerkingenveld in de webwinkel
van www.jongnederland.nl

Certificaat goed controleren
Speeltoestellen op openbare terreinen moeten zijn gecertificeerd volgens het Warenwetbesluit
Attractie- en speeltoestellen (WAS). Ieder speeltoestel is voorzien van een daarbij horend certificaat
dat een beheerder dient te controleren. Hoort dit bij het toestel dat is geplaatst? Leveranciers
bieden veelvuldig varianten op hun toestellen aan. Zo kan het zijn dat een klant geen trap maar een
ladder wenst. Of de glijbaan moet niet aan de linkerzijde maar rechts naast de duikelstang. Wat te
doen als zo'n variant niet is meegenomen in de keuring? Meer informatie: keurmerk.nl

Spelen over de grens
“In Griekenland plaatsen ze de nieuwe naast de oude speeltoestellen”, aldus
Wilma Fennema van speeltuin Erfgooierskwartier.
Ook leuke foto’s gemaakt van speelvoorzieningen tijdens de vakantie? Stuur
ze op naar: c.kramer@nuso.nl.
De foto’s zijn te zien op: www.nuso.nl

Teruggave energiebelasting
De NUSO heeft met subsidie-adviesbureau Hezelburcht een nieuwe overeenkomst gesloten om
voor NUSO-leden een deel van de betaalde energiebelasting van de energienota terug te vorderen.
Het geldt op basis van No Cure no Pay, ofwel betaling bij resultaat, over de hoogte van de
belastingteruggave. Er worden dus alleen kosten berekend bij een succesvolle afhandeling van de
aanvraag.
Meer informatie is te lezen op het leden-gedeelte van nuso.nl.
Een wachtwoord kun u aanvragen via info@nuso.nl

NUSO op Facebook en Twitter
Volg het allerlaatste en leukste speeltuinnieuws via Facebook en Twitter:

Minder contributie bij weinig inkomsten
Organisaties met te weinig inkomsten kunnen in aanmerking komen voor contributievermindering
van het NUSO-lidmaatschap. Door deze differentiatie van contributiebetaling blijft het voor
kleine verenigingen mogelijk lid te blijven, of weer lid te worden.
Voor meer informatie: nuso.nl

