
DAAROM BENT U LID VAN NUSO!

ADVIES EN ONDERSTEUNING 
Bij NUSO is veel kennis beschikbaar. U kunt dat vinden op het ledengedeelte van de website, maar u kunt ook  
persoonlijk advies vragen. Wij helpen u graag! Bijvoorbeeld bij:

- onderhoud en veiligheid   - herinrichting
- fondsenwerving en sponsorplannen - conflictbemiddeling
- samenwerking met gemeenten  - juridische zaken
- ondersteuning koepelvorming  - werving vrijwilligers 
 
Kunnen we u ergens bij helpen? We zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar via e-mail op:  
info@nuso.nl en telefonisch op: 030-2544880. 

VOORDELIG VERZEKEREN VIA NUSO
Hoe veilig een speeltuin ook is, er kan altijd een ongeluk gebeuren. Als een kind valt en ongelukkig terechtkomt,  
stellen ouders steeds vaker de vereniging aansprakelijk. Een aansprakelijkheidsverzekering is dan ook onmisbaar. 
NUSO biedt haar leden de volgende collectieve verzekeringen tegen aantrekkelijke premies:

•	 aansprakelijkheidsverzekering:	€74,-	
•	 bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering:	€46,-
•	 ongevallenverzekering:	€41,-
•	 	werkgeversaansprakelijkheidsverzekering	verkeersdeelnemers:	kosten	op	aanvraag
•	 brandverzekering:	kosten	op	aanvraag

De polisvoorwaarden zijn speciaal voor NUSO-leden, en kunt u downloaden op  
onze website onder het kopje ‘collectieve voordelen’. 
 
TRAININGEN EN CURSUSSEN
NUSO organiseert jaarlijks de basiscursus veiligheidsinspecties. Dit is een praktijkgerichte introductie in de wet-  
en	regelgeving	rondom	spelen.	De	cursus	kost	voor	NUSO-leden	maar	€75,-.	U	leert	onder	andere	hoe	u	onveilige	
situaties kunt signaleren die ontstaan door bijvoorbeeld vandalisme, weersinvloeden en onderhoudsachterstanden.  
Daarnaast kunt u meedoen aan diverse trainingen voor het omgaan met lastig gedrag en het signaleren en handelen 
bij ongewenst gedrag. Deze trainingen zijn speciaal ontwikkeld voor NUSO en gaan in op de speeltuinpraktijk.  
Voor meer informatie kunt u kijken op www.nuso.nl.  

500 
SPEELTUINEN

10.000 
VRIJWILLIGERS 

8  
MILJOEN BEZOEKERS 



 
LAGERE PREMIES BUMA, SENA EN FILMSERVICE
Wettelijk is bepaald dat er premie betaald moet worden voor het draaien van muziek (BUMA en SENA) en  
het vertonen van bewegend beeld in het openbaar (FilmService). Via NUSO betaalt u gereduceerde premies.  
Kijk voor meer informatie op onze website onder het kopje ‘collectieve voordelen’. 

VEILIGHEIDSINSPECTIES
U kunt tegen een gunstig tarief veiligheidsinspecties laten uitvoeren door BTL/Abos.  
Meer informatie opvragen of aanmelden kunt u bij: simon.bos@btl.nl. 

NUSO-PROMOTIEBUS
Wilt	u	een	leuke	extra	activiteit	organiseren	in	uw	speeltuin?	Voor	slechts	€	75,-	op	ma.	t/m	za.	komt	de	NUSO-bus	
bij	u	langs.	Op	zon-	en	feestdagen	betaalt	u	€	125,-.	In	de	vrolijke	bus	zitten	onder	andere	een	enorm	luchtkussen,	
skelters, skippyballen en Oud-Hollandse spelletjes. Aanvragen kan via info@nuso.nl.

WEBSITE EN SPEELTUIN PLATFORM 
Op www.nuso.nl vindt u op het ledendeel uitgebreide informatie over allerlei thema’s, zoals financiën, bestuur en 
lokale samenwerking. Per mail kunt u een inlognaam en wachtwoord aanvragen. En maak zeker ook gebruik van  
het digitale Speeltuin Platform. Dit is een digitale omgeving, speciaal ontworpen voor u als NUSO-lid om ervaringen 
uit te wisselen. Elke bestuurder, beheerder of vrijwilliger van een speeltuin kan eenvoudig een profiel aanmaken en 
direct aan de slag! Deel leuke voorbeelden, stel vragen, vind oplossingen en laat u inspireren.

SPEELMAIL EN DIGITALE NIEUWSBRIEF
Als lid ontvangt u maandelijks de digitale nieuwsbrief en 3x per jaar de Speel-
mail, ons papieren magazine. Zo blijft u op de hoogte van de laatste nieuwtjes 
binnen de speeltuinwereld! U kunt zich hier altijd voor af- en aanmelden via 
info@nuso.nl. Wilt u nog sneller op de hoogte zijn van het laatste nieuws?  
We zijn ook te vinden op Facebook als @NUSOspeelruimte!  
 

 
 
 

SPEELREGELBORD
U	krijgt	van	ons	€25,-	korting	op	een	speelregelbord	met	naam	en	logo	van	de	speeltuin.	Met	deze	‘speelregels’	is	 
het voor bezoekers duidelijk hoe er met de speeltuin en met elkaar wordt omgegaan. Ze zijn positief geformuleerd  
en	voorzien	van	leuke	illustraties.	Interesse?	Vraag	via	info@nuso.nl een actiecode aan.
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12 
Speeltuinplatform als 
kennisbolwerk

13 
Nieuw licht op vader  
Klaren, icoon van de  
speeltuinbeweging

20 
Aangepast spelen:  
meer dan praktische  
aanpassingen



CADEAUS
Heeft u een jubileum, vindt er een heropening plaats of viert een van uw vrijwilligers een jubileum? Laat het ons 
weten, dan krijgt u van ons een cadeautje! Kijk voor meer informatie op onze website onder het kopje ‘collectieve 
voordelen’.  

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Wij nodigen u van harte uit om mee te praten over het beleid en aanbod van NUSO, tijdens de algemene ledenver-
gadering. Deze is twee keer per jaar op ons kantoor in Utrecht. U krijgt de laatste informatie over de ontwikkelingen 
op speelgebied, en kunt als bestuur uw netwerk uitbreiden. Vaak nodigen we ook een expert uit om u bij te praten 
over een actueel thema, zoals de privacywetgeving of veiligheid. De datum van de eerstvolgende algemene ledenver-
gadering en de stukken van voorgaande jaren vindt u op onze website onder het kopje ‘ledenvergaderingen’.  
 
BELANGENBEHARTIGING 
Naast de uitgebreide dienstverlening voor individuele leden zetten we ons ook actief in om het speeltuinwerk op de 
politieke agenda te houden. 
- We onderhouden ons netwerk en zijn zo mogelijk actief in (tijdelijke) collectieven.
-  We vertegenwoordigen speeltuinen in verschillende overlegstructuren van o.a. overheden, zoals het Regulier  

Overleg Warenwet, en de Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligerswerk.
-  We screenen veranderingen in wet- en regelgeving op gevolgen voor speeltuinen. Zo nodig lobbyen we voor  

veranderingen. 

MEER PROJECTEN EN SUBSIDIES IN SAMENWERKING MET JANTJE BETON
Sinds	2015	werken	NUSO	en	Jantje	Beton	intensief	samen.	Samen	staan	we	sterker	in	het	uitdragen	van	het	belang	 
van buitenspelen en voldoende veilige buitenspeelruimte in Nederland. We kunnen hierdoor extra veel projecten  
realiseren	en	hebben	een	constante	kennisuitwisseling.	Zo	stimuleren	we	speeltuinen	om	mee	te	doen	aan	de	Jantje	
Beton	collecte,	de	Buitenspeeldag	en	het	aanmaken	van	een	eigen	digitale	collectebus.	Ook	maakt	Jantje	Beton	voor	
haar projecten gebruik van het speeltuinnetwerk van NUSO.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUELE PROJECTEN

Speelkansen voor alle kinderen 
	Jantje	Beton	bezoekt	tijdens	dit	project	speeltuinen	in	de	50	armste	buurten	van	Nederland,	en	biedt	speel- 
activiteiten die gericht zijn op het vergroten van het zelfvertrouwen van de kinderen. Samen spelen en plezier maken 
zorgt ervoor dat kinderen trots zijn op zichzelf en voelen dat ze erbij horen. We laten materialen achter  
en begeleiden vrijwilligers, zodat de activiteiten ook daarna nog herhaald kunnen worden. 

Aan de slag in de Speeltuin
 Dit project biedt speeltuinen de mogelijkheid om onderhoud- en beheertaken uit te besteden aan jongeren met een 
verstandelijke beperking of van VSO-scholen. Ze kunnen bijvoorbeeld prullenbakken legen, vegen of gras-maaien. 
Zo creëren we stage- en dagbestedingsplekken voor deze jongeren en heeft u meer tijd over voor bijvoorbeeld het 
organiseren van leuke activiteiten! Meer weten? Neem een kijkje op www.aandeslagindespeeltuin.nl. 

Speelambassadeurs gezocht!
100	jongeren	worden	tijdens	dit	project	getraind	in	het	begeleiden	van	speelactiviteiten	en	gaan	in	de	zomer	van	
2019	aan	de	slag	in	10	speeltuinen	in	Haarlem,	Leiden	en	Groningen.	Om	zo	kinderen	die	niet	op	vakantie	kunnen	
of	gaan	heel	veel	speelplezier	te	bieden!	Jantje	Beton	en	NUSO	onderzoeken	hiermee	of	de	maatschappelijke	 
diensttijd past bij het speeltuinwerk en aansluit bij ontwikkelkansen voor jongeren.

 
 


