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VOORWOORD  
 

Lekker en vrij buiten spelen met vriendjes en vriendinnetjes. De meer dan 11.000 vrijwilligers die actief bij 

zeker 520 speeltuinverenigingen hebben dat ook in 2018 mogelijk gemaakt. Deze vrijwilligers hebben zich in 

weer en wind ingezet voor de spelende ontwikkeling van kinderen uit hun eigen gezin en eigen buurt of dorp. 

Zij doen dat naast hun drukke baan en andere verplichtingen in hun leven. Niet omdat het van de 

samenleving moet, maar omdat ze daar bewust voor kiezen: onze vrijwilligers willen dat hun speeltuin en 

 

Als NUSO ondersteunen wij deze vrijwilligers door heel ons land. Niet met ingewikkeld beleid, maar door 

hele praktische en handige tips, netwerken, kennis, diensten en producten die het leven voor vrijwilligers en 

speeltuinverenigingen makkelijker maken. Als democratische vereniging kunnen alle NUSO-leden 

meebeslissen over wat we als NUSO voor hen (moeten) betekenen. Het jaarplan is dan ook aan hen 

voorgelegd; we zijn daar dus samen verantwoordelijk voor.  

En daar blijven wij ook verantwoordelijk voor. Ook in 2019 blijft NUSO samen en vooral in dienst van haar 

leden zich inzetten voor de spelende ontwikkeling van kinderen in uitdagende, veilige en leuke speeltuinen. 

Kinderen laten spelen is mensenwerk. Dat bewijzen onze vrijwilligers dagelijks. Zij zijn dan ook de kurk 

waarop onze vereniging drijft en daarom zeg ik niet alleen onze professionele medewerkers dank voor hun 

inzet in 2018, maar zeer zeker ook onze vrijwilligers: dank voor alles en veel leesplezier voor dit jaarverslag 

toegewenst. 

Dave Ensberg-Kleijkers, bestuurder 
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INLEIDING  
 

De vereniging NUSO had eind 2018 ruim 524 leden, een groei van 3,5 % t.o.v. 2017. Deze speeltuinen bieden 

unieke plekken waarin kinderen buiten spelen. In het Meerjarenbeleid 2017-2020 van Jantje Beton nemen de 

speeltuinen dan ook een belangrijke plaats in. Dit is de basis voor de samenwerking tussen Jantje Beton en 

NUSO. Jaarlijks maken beiden afspraken over doelstellingen en inhoud van de ondersteuning aan de 

speeltuinen.  

De Algemene Ledenvergadering stelde in november 2017 het Jaarplan 2018 vast. Voor u ligt het verslag van 

hoe NUSO en Jantje Beton in samenwerking met de speeltuinen uitvoering heeft gegeven aan dit Jaarplan.  

De Jaarrekening 2018 maakt deel uit van dit verslag. De leden wordt voorgesteld het Jaarverslag 2018 en de 

Jaarrekening 2018 vast te stellen op de Algemene Ledenvergadering van 22 juni 2019.  
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1. WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2018? 
 

Doelen 2018 
 

 We ondersteunen de bij NUSO aangesloten speeltuinen en via hen bereiken we 150.000 gezinnen en 

ruim 280.000 kinderen.  

 Verbeteren van het aanbod van ondersteuning.  

 Groei leden met 5%. 

 

Kernactiviteit 1. Basisondersteuning  
 

 De verzekeringen zijn gecontinueerd. NUSO biedt leden een goed en in vergelijking goedkoop 

verzekeringspakket.  

 Een gesprek met BUMA/STEMRA heeft plaatsgevonden en vooralsnog houden we vast aan de 

bestaande kortingsregeling van 19,5%.  

 Teruggave van energiebelasting verzorgen we voor de speeltuinen via bureau Hezelburcht, voor een 

gunstig tarief van 15%.  

 NUSO Bus: in 2018 bezocht de NUSO bus 44 speeltuinen. De bezoeken worden mogelijk gemaakt 

door een team van 3 vrijwilligers. De NUSO-bus was 3x aanwezig tijdens een event van Jantje Beton.   

 De digitale bestuurskamer is een geïntegreerd systeem voor o.a. financiële administratie, 

ledenadministratie, draaiboeken, logboeken voor de veiligheid e.d. NUSO biedt het systeem met een 

- -). Gebruikers zijn zeer tevreden over het systeem en de 

mogelijkheden.  

 Gratis advies en steun door de medewerkers op diverse onderwerpen zoals veiligheid, vrijwilligers, 

financiën, subsidies etc. NUSO wordt door haar leden gebeld en gemaild met diverse vragen 

(wekelijks gemiddeld tussen de 20 en 30 vragen). De medewerkers geven hier antwoord op, zo 

nodig schakelen we externe deskundigen in.  

 Voor het juridisch advies geldt dat een inschatting van de situatie en basis advies gratis zijn. 

Het gaat daarbij om de eerste hulp. Voor 3 speeltuinen hebben we in 2018 de jurist 

ingeschakeld. 

 NUSO heeft haar leden 20x een jubileumcadeau uitgereikt. Leden ontvangen een 

jubileumcadeau na aanvraag.  

 NUSO organiseerde in 3 speeltuinen de cursus Inspecteur Basis. In totaal 31 

deelnemers deden hieraan mee. 

 We ondersteunden speeltuinen bij het versterken van hun lokale positie door het 

bijeenbrengen van speeltuinen en zijn gesprekspartner van en voor gemeenten. In 2018 onder 

andere in de gemeenten Almere, Haarlem, Winterswijk, Lichtenvoorde, Nijkerk en Bergen op Zoom. 

In de volgende gemeenten ondersteunden we de speeltuinen intensiever en ontvingen daarvoor 

subsidie van betreffende gemeenten. Dit is in de gemeenten:  

o Leiden: consulent voor de speeltuinen voor 24 uur per week  

o Enschede: onderzoek en visie voor het speeltuinwerk in de periode 2018-2019 

https://www.jantjebeton.nl/
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o Almelo: intens  

o Utrecht: in Utrecht heeft de afgelopen jaren een reorganisatie van het speeltuinwerk plaats 

gevonden, in 2018 begeleidde NUSO speeltuinbesturen daarin en zorgde voor 

kennisoverdracht  

 

 

Kernactiviteit 2 Innovatie 

  
Naast de bestaande dienstverlening werkte NUSO ook aan innovatie van nieuwe producten en/of diensten. 

Uit de Ledenenquête 2017 kwam naar voren dat leden graag hulp krijgen bij het werven en behouden van 

vrijwilligers en het werven van fondsen.  

 

Wat hebben we ontwikkeld op het thema Vrijwilligers? 

 In 2018 heeft Anja Slendebroek met 4 speeltuinen coachingsgesprekken gevoerd (begin 2019 vonden 

er nog 2 plaats). Middels deze gesprekken wilden we inzicht krijgen in de ondersteuningsbehoeften 

van speeltuinen op het gebied van Vrijwillige Inzet. De behoeften variëren van het maken van een 

vrijwilligersbeleid tot het beter profileren van de speeltuin als vrijwilligersorganisatie. Het 

ondersteuningsaanbod hierop wordt in 2019 verder uitgewerkt. 

 

Fondsenwerving 

 In samenwerking met speeltuinen hebben we in 2018 goede voorbeelden voor fondsenwerving 

inzichtelijk gemaakt. Deze zijn gepubliceerd op de site en in de Speelmail. Het gaat daarbij om 

praktische en succesvolle lokale acties.  

 87 speeltuinen doen mee aan de Jantje Beton Collecte. 50% van de opbrengst mogen zij zelf inzetten 

voor spelen.  

 Jantje Beton werkt aan nieuwe, moderne vormen van fondsenwerving. Via onze media stimuleerden 

we speeltuinen hiervan gebruik te maken voor het verhogen van hun inkomsten. Zo was er in 2018 

de mogelijkheid een digitale collectebus aan te maken.  

 Daarnaast werkten we in 2018 aan een nieuwe fondsenwervende methode, namelijk mobiele 

activatie  te doen aan de 

speeltuin via de mobiele telefoon met een QR-code of website. Via Tikkie kan de donatie worden 

gedaan. In 2019 is het beschikbaar.  

 Dankzij de fondsenwerving vanuit Jantje Beton konden we voor 80 kinderen een echte circusweek 

organiseren in Speeltuin Kindervreugd in Apeldoorn. Dit werd mede gefinancierd door een 

Apeldoornse stichting. 

 

Sociale veiligheid  

 In 201  een kind, en nu?  ontwikkeld en gelanceerd in 

samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties. Deze cursus geeft vrijwilligers handvaten 
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NUSO-leden hebben de mogelijkheid gekregen om mee te denken en kunnen de cursus sinds juni 

gratis aan hun vrijwilligers aanbieden.  
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Welk project hebben we in samenwerking met Jantje Beton opgezet in 2018? 

 Speelambassadeurs gezocht!  

Speelambassadeurs gezocht! is een project binnen het landelijke project Maatschappelijke Diensttijd 

geleiden in speeltuinen, 

tijdens vakantieperiodes. In de zomer van 2019 gaan jongeren aan de slag in speeltuinen in 

Haarlem, Leiden en Groningen. In 2018 vond de opstart van de projectorganisatie plaats en de 

werving van de jongeren. Jantje Beton onderzoekt of de maatschappelijke diensttijd past bij de 

speeltuinverenigingen en aansluit bij ontwikkelkansen voor jongeren. Het project wordt gefinancierd 

door Zon-Mw. Het verantwoordelijk ministerie is VWS.  

 

 

 Speelkansen voor alle kinderen 

Bijna 30% van de speeltuinen wil zich extra inzetten voor kinderen in armoede (NUSO 

Ledenonderzoek, 2017). Dit was aanleiding een project te ontwikkelen in samenwerking met 

speeltuinen gericht op kinderen die opgroeien in armoede. De ontwikkeling is succesvol geweest. In 

2018 en 2019 wordt het project gedeeltelijk gefinancierd door het ministerie van SZW. Begin 2019 

hebben we te horen gekregen dat de Vriendenloterij het project ondersteunt voor de periode 2019-

2021. Daarmee kunnen de komende jaren 50 speeltuinen kinderen activiteiten bieden. 

De situatie van deze groep kinderen is dat zij vaak niet mee kunnen doen aan vrijetijdsactiviteiten en 

sociale activiteiten met leeftijdsgenoten. Speelactiviteiten zijn van grote toegevoegde waarde omdat 

de kinderen nu ook mee kunnen doen en erbij horen. De activiteiten vinden plaats in de speeltuinen 

in de armste buurten in Nederland. In het najaar van 2018 is er gestart met de werving van de 

speeltuinen en de activiteiten zijn met enthousiasme ontvangen. Om de activiteiten in de toekomst 

te continueren worden vrijwilligers getraind.  

  

Kernactiviteit 3 Belangenbehartiging  
  

In 2018 ondernamen we de volgende acties om de belangen van de NUSO speeltuinen te behartigen.  

 Spelen is de basis voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Dat is het belangrijkste 

uitgangspunt voor het speeltuinwerk. Jantje Beton draagt het recht op spelen uit. In 2018 leverde 

o.a. het onderzoek Buitenspelen 2018 en de activiteiten rond het 50-jarig bestaand veel publiciteit op 

voor het belang van (buiten)spelen.  

 NUSO speeltuinen zijn maatschappelijk van grote waarde. Dit hebben we landelijk zichtbaar 

gemaakt door de betrokkenheid bij het Nationaal Preventie Akkoord en het Sportakkoord 

(ministerie van VWS). NUSO ondertekende november 2018 het Nationaal Preventieakkoord en sloot 

zich aan bij de Alliantie Nederland Rookvrij. Daarmee doen we de toezegging dat in 2020 75% van 

de speeltuinen rookvrij is, zodat uiteindelijk alle kinderen in gezonde lucht kunnen spelen. In de 

publiekssamenvatting van het Nationaal Preventie Akkoord werd een citaat van NUSO opgenomen. 

 Door het ondertekenen van het Sportakkoord geven we het belang aan van spelen en bewegen van 

kinderen in de buurt. De aanwezigheid van speltuinen is daarvoor essentieel.  

 In samenwerking met Jantje Beton en de Branchevereniging Spelen en Bewegen riepen de nieuwe 

colleges op om buitenspelen op te nemen in het college programma. We adviseerden speeltuinen 

ook om zelf actief te zijn in de lokale lobby. In de Speelmail 1. Stonden suggesties en tips.  

https://www.jantjebeton.nl/
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 In samenwerking met een groot aantal landelijke jeugdorganisaties, o.a. Scouting, Stichting 

Kindervakantiewerk en YMCA riepen we minister De Jonge van VWS en nieuwe wethouders op om 

in het jeugdbeleid meer aandacht te besteden aan positief opgroeien en de rol van het vrijwillig 

jeugdwerk. Hierover publiceerden we o.a. ook in het blad Buitenspelen. 

 Verder behartigden we het belang bij rijks- en lokale overheden en maatschappelijke 

organisaties, bijvoorbeeld:  

o We nemen voor de speeltuinen deel in het overleg over de Warenwet Speeltoestellen en de 

NEN-commissie.  

o We werken nauw samen met het NOV en andere landelijke verenigingen.  

 De belangrijkste  die wij in de contacten met overheden en in de belangenbehartiging aan 

de orde stelden zijn:  

o Versoepelen van de wet en regelgeving voor speeltuinen. 

o Voorkomen van bezuinigingen en verhoging van kosten voor speeltuinen. 

o Het (lokaal) blijven ondersteunen van vrijwilligerswerk. 

o Werven van vrijwilligers.  

 We scannen actuele wet- en regelgeving en informeren de speeltuinen daarover. Bijvoorbeeld over 

de ANBI-status en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Over de AVG vond een 

goed bezochte workshop plaats op 24 november 2018.  

 

  

https://www.jantjebeton.nl/
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Kernactiviteit 4 Communicatie 
 

NUSO communiceert met haar leden via verschillende communicatiekanalen (e-mail, website, Speelmail, 

digitale nieuwsbrief, Facebook, Speeltuin Platform) om het ondersteuningsaanbod onder de aandacht te 

brengen. Sinds mei 2018 is bij NUSO een nieuwe medewerker werkzaam die al deze kanalen coördineert.  

 Vanaf het tweede halfjaar van 2018 wordt al het websiteverkeer gemonitord via Google Analytics. 

Hierdoor wordt beter inzichtelijk waar de behoeften van NUSO-leden liggen en kunnen de 

verschillende communicatiekanalen strategischer ingezet worden.  

 De NUSO website werd in 2018 gemiddeld 537 keer per maand bezocht.  

 In 2018 is intensiever en strategischer gebruik gemaakt van Facebook. Naast dat leden via dit kanaal 

op de hoogte worden gehouden van nieuwe ontwikkelingen (extern en intern) en het 

ondersteuningsaanbod van NUSO, heeft dit ook geresulteerd in een stijging van het aantal 

websitebezoekers. 2,5% van de websitebezoekers kwam in 2018 via Facebook binnen. Zij bleven 

gemiddeld 13:29 minuten op de website. Ruim vier keer zo lang ten opzichte van de gemiddelde 

sessieduur van websitebezoekers van 3:27 minuten. 

 Om de NUSO beeldbank aan te vullen zijn door een fotograaf nieuwe beelden gemaakt in een 

speeltuin. 

 Per januari 2018 kunnen leden gebruik maken van het Speeltuin Platform. 74 leden hebben in 2018 

een account aangemaakt. Dit is minder dan gehoopt. Er zijn 40 discussies gestart. Er is wel veel 

aandacht besteed aan het informeren over het Speeltuin Platform (poster, artikelen, nieuwsbrieven, 

mails, etc.).  

 Het plan om klankbordgroepen te organiseren heeft een alternatieve vorm gekregen. We hebben 

gemerkt dat het Speeltuin Platform, individuele contacten, de ledenvergaderingen, het 

ledenonderzoek en andere momenten waarop we aanwezig zijn in speeltuinen al voldoende waren 

om ideeën, plannen, wensen en behoeften te toetsen. Vooral het Speeltuin Platform is als erg 

waardevol gebleken. Een aantal leden gaven hierop bijvoorbeeld aan dat zij over wilden stappen naar 

een pinautomaat in de speeltuin. Toen hiervoor veel interesse bleek te zijn heeft NUSO gesprekken 

gehad met verschillende aanbieders. Daaruit is een kortingsdeal voor NUSO-leden gekomen. 

 Eind 2018 is een deel van de Speelmail artikelen gedigitaliseerd. Leden kunnen een deel van de 

inspiratievoorbeelden uit de Speelmail nu ook op de website lezen en delen via mail, WhatsApp of 

andere sociale media. Een aantal van de artikelen zijn openbaar toegankelijk, de rest is alleen 

volledig zichtbaar als NUSO-lid.  

 De digitale nieuwsbrief is in 2018 elke maand naar gemiddeld 983 personen verstuurd. 45% van de 

ontvangers opende de nieuwsbrief. Elke maand zorgde de nieuwsbrief voor een piek in het aantal 

websitebezoekers.  

 In 2018 is gewerkt aan het duidelijker inzichtelijk maken van het ondersteuningsaanbod van 

NUSO. Leden ontvingen een geüpdatet overzicht met daarin alle voordelen die zij uit het NUSO-

lidmaatschap kunnen halen. 

 In 2018 is intensiever gebruik gemaakt van het netwerk van Jantje Beton.  

 In 2018 stond NUSO op het We Doen het Samen Festival en de Voor de Jeugd Dag van de VNG. 

We gaven een workshop en hadden een standje ter promotie. 

 In het blad Buitenspelen is aandacht besteed aan de brief die samen met andere jeugdorganisaties 

is verstuurd naar minister De Jonge van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport om 

aandacht te vragen voor positief jeugdbeleid.  
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2. BESTUUR EN ORGANISATIE  
 

2.1 Bestuur en Raad van Toezicht 
Sinds de samenwerking tussen NUSO en Jantje Beton per 1 januari 2015, valt NUSO onder hetzelfde bestuur 
als Jantje Beton. Het strategisch beleid en de dagelijkse leiding zijn in handen van directeur-bestuurder Rob 
van Gaal. Hij nam eind 2018 afscheid en vanaf 18 februari 2019 is Dave Ensberg-Kleijkers de nieuwe 
directeur-bestuurder van Jantje Beton en NUSO. De Raad van Toezicht houdt toezicht op zijn beleid.  
 
Op 31 december 2018 was de Raad van Toezicht als volgt samengesteld:  
 
Voorzitter  

  

Hoofdfunctie: Voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei 

 
Vice-voorzitter  

 Rinda den Besten 

Hoofdfunctie: Voorzitter PO-Raad. 

 
Overige leden  

 Birgitta de Gruijter  

Hoofdfunctie: Chief Operating Officer- i2i b.v.  

 Henk van Groen 

Hoofdfunctie: Directeur Veerhaven Capital Partners  

 Peter Kwant  

Hoofdfunctie: Oud concerndirecteur ABN AMRO 

 Jan Bron 

Hoofdfunctie: Wethouder gemeente Hengelo (t/m juni 2018)  

De bestuursstructuur is conform onderstaand organogram.  
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2.2. Organisatie  
De leden van de vereniging NUSO stellen jaarlijks in de ALV het plan voor het komende jaar vast.  
Het Jaarplan 2018 van de vereniging NUSO is uitgevoerd door de Jantje Beton-organisatie. In onderstaand 

organogram is zichtbaar hoe NUSO is ingepast. 

 
 

Zie ook het jaarverslag 2018 van Jantje Beton  

 

2.3. Algemene ledenvergadering  
 

De Algemene ledenvergadering van de vereniging NUSO werd in 2018 twee keer gehouden. Namelijk op 

zaterdag 16 juni 2018 en zaterdag 24 november 2018. Aansluitend op de ALV organiseerden we twee thema 

bijeenkomsten. De eerste over fondsenwerving door Jantje Beton collega Paul Feldbrugge en de tweede over 

de AVG door een specialist van DCMC.  
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3. VOORUITBLIK 2019  
 

Jantje Beton heeft als ambitie dat alle kinderen in 2032 iedere dag een uur intensief spelen en bewegen. 

Speeltuinen zijn van groot belang om kinderen aan het buitenspelen te houden / krijgen. NUSO ondersteunt 

de speeltuinen hierbij. Speeltuinen zijn er in alle soorten en maten. Natuurspeeltuinen, bouwspeeltuinen, 

waterspeeltuinen, speeltuinen met een regiofunctie en natuurlijk de buurtspeeltuin om de hoek. Al deze 

speeltuinen hebben met elkaar gemeen dat ze worden beheerd en onderhouden door een vereniging of 

stichting. Buurtbewoners die op vrijwillige basis vele uren in de week actief zijn om zich in te zetten voor een 

spelend Nederland.  

Speeltuinen in Nederland moeten veilig, toegankelijk, uitdagend en goed onderhouden zijn. De speeltuin is 

levendig en er is een gevarieerd aanbod aan activiteiten die tot stand komt op basis van wensen van kinderen 

en in samenwerking met partners in de wijk. De speeltuin maakt deel uit van een (speel)netwerk in de wijk. 

De organisatie van de speeltuin is in handen van een bestuur en vrijwilligers. Ouders en buurtbewoners 

zorgen voor een veilige, aantrekkelijke speelplek in de buurt. Daarnaast zijn het laagdrempelige 

voorzieningen voor allerlei groepen in de buurt, jong en oud. Het is een plek om te ontmoeten, je als 

vrijwilliger in te zetten en mee te doen aan diverse activiteiten (cultuur, ontmoeten, sport).  

NUSO ondersteunt de besturen bij hun taken en verantwoordelijkheden door het geven van praktische 

informatie, deskundig advies en het bieden van collectieve voordelen en regelingen. Ook in 2019 blijft NUSO 

zich inzetten voor een uitgebreid basis ondersteuningsaanbod zodat speeltuinbesturen hun bestuurswerk 

met plezier, gemak en efficiëntie kunnen inrichten en uitvoeren. 

Daarnaast werkt NUSO in 2019 aan nieuwe producten en/of diensten voor haar leden. Uit ledenonderzoek 

blijkt dat speeltuinbesturen behoefte hebben aan ondersteuning op 

fondsenwerving.  

In 2019 behouden NUSO leden voorrang om mee te doen in de projecten van Jantje Beton zoals Aan de slag 

in de speeltuin, Speelkansen voor alle kinderen en Speelambassadeurs gezocht (zie ook pagina 7).  

NUSO streeft ernaar een vereniging te zijn waarin speeltuinen gebruik maken van elkaars expertise en met 

elkaar oplossingen vinden en informatie delen. In 2019 werken we daaraan door het stimuleren van (digitale) 

netwerkontwikkeling, het geven van advies en het delen van kennis en goede voorbeelden via onze 

communicatiemiddelen. Deze werkwijze hebben we de afgelopen jaren ontwikkeld en gestimuleerd, zodat 

NUSO een licht faciliterende en betaalbare branchevereniging is. Dit zetten we in 2019 voort ter versterking 

van de leden en voor het werven van nieuwe leden, zoals buurtinitiatieven voor spelen.   

 

 

4. FINANCIEN 2018 
 

Zie bijlage.  

https://www.jantjebeton.nl/

