
   
 
Aanmeldingsformulier voor het NUSO-lidmaatschap     
 
 
Naam organisatie: ………………………………………………………… 
 
Provincie: ………………………………………………………… 
 
Naam secretaris: ………………………………………………………… 
 
Secretariaatsadres: ………………………………………………………… 
 
Postcode en Plaats: ………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer: ………………………………………………………… 
 
Faxnummer: ………………………………………………………… 
 
E-mail: ………………………………………………………… 
 
Website: ………………………………………………………… 
 
Oprichtingsdatum: ………………………………………………………… 
 
Rechtspersoon: vereniging/stichting/ rechtspersooni.o./ 
  anderszins n.l.* ……………………………………… 
 
IBAN nummer ………………………………………………………… 
 
Is uw organisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?  ja/nee* 
 
Zo ja, datum en nummer: ………………………………………………………… 
 
Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de onderstaande bestuursleden: 
 
 
Voorzitter:  ………………………………………………………… 
 
Adres: ………………………………………………………… 
 
Postcode en Plaats: ………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer: ………………………………………………………… 
 
E-mail: ………………………………………………………… 
 
 
Penningmeester:  ………………………………………………………… 
 
Adres: ………………………………………………………… 
 
Postcode en Plaats: ………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer: ………………………………………………………… 
 
E-mail: ………………………………………………………… 
           
         
 
Hoeveel overige bestuursleden heeft uw organisatie?  ………………………..… 



   
 
NUSO informatie 
NUSO verstuurt 12x per jaar een digitale nieuwsbrief met nuttige informatie, 
nieuws en leuke voorbeelden voor u als speeltuin. Wilt u dat de andere bestuurders 
deze nieuwsbrief ook ontvangen? Vermeld dan hieronder hun naam 
+ e-mailadres. 
 
…………………………………………………………………………………………...…… 
 
……………………………………………………………………………..…………………. 
 
De door u opgegeven e-mailadressen mogen door de NUSO gebruikt worden om de  
NUSO-nieuwsbrief en andere belangrijke NUSO-informatie voor uw organisatie, te mailen.  
 
Hoeveel vrijwilligers heeft uw organisatie (bestuur sleden niet meegeteld):……..…. 
 
Wat voor soort organisatie bent u? 
O speeltuinorganisatie/organisatie met een speelvoorziening* 
O kindervakantieorganisatie/buurtvereniging/wijkvereniging* 
O oudervereniging/oudercommissie/school* 
O kinderboerderij 
O anderszins, te weten: ................................................................................ 
 
Heeft uw organisatie een speeltuinlocatie?    ja/nee* , zo ja, 
 
Adres: ………………………………………………………… 
 
Postcode en plaats: ………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer: ………………………………………………………… 
 
Oppervlakte speeltuin m2: …………………Aantal speeltoestellen: ………….. 
 
 
Heeft uw organisatie een clubgebouw?         ja/nee* , zo ja, 
 
Adres: ………………………………………………………… 
 
Postcode en plaats: ………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer: ………………………………………………………… 
 
 
Hoeveel leden heeft uw organisatie:  …………………. gezinsleden  
   ……………….... individuele leden 
 
Hoeveel bezoekers ontvangt u jaarlijks in de speelt uin? 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Hoeveel subsidie ontvangt u van de gemeente? 
……………………………………………………………………………… 
 
Hoeveel contributie-inkomsten heeft u per jaar? 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
Ontvangt u nog subsidie van derden? Zo ja, van wie en hoeveel? 
 
……………………………………………………………………………… 



   
 
 
Denkt u in aanmerking te komen voor contributieverm indering:   ja/nee* 
Zo ja, voor welke categorie ……. 
 
Zo ja, dan s.v.p. dit verzoek met daarbij een goedg ekeurde jaarrekening 
naar ons toesturen, alleen dan kunnen wij uw aanvra ag in behandeling nemen. 
 
Het standaard contributiebedrag van de landelijke N USO is € 320,00. 
 
Voor verenigingen met geringe inkomsten, die dit bedrag niet kunnen betalen bestaat de mogelijkheid om een 
verzoek tot contributievermindering aan te vragen. Hiervoor zijn twee categorieën: 
 
Categorie 1 = € 107,00 
Als uw vereniging voor dit bedrag in aanmerking wil komen, moeten de verenigingsinkomsten (subsidie + 
lidmaatschapsinkomsten) lager zijn dan € 1500,-- per jaar (incidentele inkomsten zijn daarvan uitgesloten, 
bijvoorbeeld fondsinkomsten). 
 
Categorie 2 = € 213,00.  
Als uw vereniging voor dit bedrag in aanmerking wil komen, moeten de verenigingsinkomsten (subsidie + 
lidmaatschapsinkomsten) hoger zijn dan € 1.500,-- en lager zijn dan € 3.000,-- per jaar (incidentele inkomsten 
zijn daarvan uitgesloten, bijvoorbeeld fondsinkomsten). 
 
Bent u nog bij andere organisaties aangesloten?     ja/nee* 
 
Zo ja, bij wie? ……………………………………………………………… 
 
Waarom wilt u lid worden van de NUSO, en hoe bent u  in contact gekomen met de NUSO? 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
Datum ingang lidmaatschap (u betaalt altijd voor he t gehele jaar): 
 
…………………………………………….. 
 
Het verenigingsjaar loopt van januari t/m december. Opzegging van het lidmaatschap dient 
uitsluitend schriftelijk plaats te vinden voor 1 december van het komende verenigingsjaar. 
 
 
Handtekening voorzitter:  Handtekening secretaris: 
 
…………………………   ………………………… 
 
Formulier s.v.p. retourneren aan: 
 
NUSO 
Arthur van Schendelstraat 550 
3511 MH  UTRECHT 
tel: 030-2544880 
e-mail: info@nuso.nl 
 
WILT U BIJ DIT AANVRAAGFORMULIER MEEZENDEN: 
 
. EEN KOPIE VAN DE STATUTEN VAN UW ORGANISATIE  
. UITTREKSEL KAMER VAN KOOPHANDEL (niet ouder dan één jaar) 
anders kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen! 


