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Concept-Verslag van de NUSO-algemene ledenvergadering gehouden 

op zaterdag 23 november 2019 in speeltuin Kindervreugd in Zeist. 

           

Aanwezig: 18 vertegenwoordigers namens 11 aangesloten organisaties (Speeltuin Zuiderkwartier – 

Leiden, SV De Papegaai en Bouwspeelplaats het Landje - Amsterdam ,SV De Wiebert – 

Uden, Weerestein – Hillegom, SV Wijk 16 -  Deventer, BOTU –Rotterdam, 

Speeltuincentrale Groningen- Groningen, Stichting Enschedese Speeltuinen –Enschede, 

Erfgooierskwartier – Hilversum, SV Kindervreugd – Zeist). 

   Jan Bron namens de RvT, Dave Ensberg-Kleijkers, Pauline van der Loo, Jessica 

Blijderveen en Daphne den Dekker namens NUSO / Jantje Beton  

RvT-NU/2020/09-04/05 

 

 1. Opening 

Dave Ensberg-Kleijkers, directeur-bestuurder Jantje Beton en NUSO opent de vergadering om 11.00 

uur en heet iedereen van harte welkom.  

 

2. Behandeling van de agenda: 

1. Verslag vergadering 22 juni 2019 

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

2. Voordracht benoeming nieuwe leden Raad van Toezicht (RVT) 

De nieuwe leden van de RVT zijn niet in staat om er vandaag bij te zijn en zijn daarom schriftelijk 

voorgesteld. Jan Bron, lid van de Raad van Toezicht, licht nog kort wat toe over de kandidaten. Zie 

bijlage 2 voor verdere toelichting.  

Bram van speeltuin Wijk 16 vraagt waar de deelnemers vandaan komen. Dave reageert dat ze 

allemaal woonachtig zijn in regio Noord- Holland, Zuid-Holland. Maar vanuit hun werk komen veel van 

hen wel door heel het land, omdat zij voor landelijke organisaties werken.  

De voordracht wordt gesteund.  

3. Bestuurlijke reactie op ledenonderzoek 

Dave vraagt of er behoefte is aan verdere toelichting van zijn bestuurlijke reactie op het 

ledenonderzoek.  

Harrie van de Stichting Enschedese Speeltuinen uit zijn verbazing over dat de onderzoekers weinig 

belang zien in het thema bestuurlijke vernieuwing. Ziet in Groningen juist dat het hartstikke belangrijk 

is voor de toekomst.  

Dave reageert dat gewoon in het ledenonderzoek is gevraagd wat leden belangrijk vinden. Leden 

gaven daarop aan dat ze dit minder belangrijk vinden. Het wordt wel gezien als een representatief 

onderzoek, maar lang niet alle leden hebben hun mening laten horen. Dave vertelt dat hij zelf wel in 

speeltuinbezoeken merkt dat dit een belangrijk thema is. Hij vertelt dat hij daarom de vrijheid heeft 

genomen om dit thema wel terug te laten komen in het jaarplan.  
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Henk van speeltuin de Papegaai en Bouwspeelplaats het Landje vraagt waar punt 5 vandaan komt. 

Dave reageert dat er in het ledenonderzoek vragen gesteld zijn als: ‘Hoe belangrijk vind je de naam 

NUSO?’ en ‘Hoe belangrijk vind je het om mee te kunnen beslissen over NUSO?’.  

De leden gaven in het onderzoek aan wel waarde te hechten aan NUSO als naam, minder aan de 

vereniging als rechtsvorm. Dave vertelt dat er voor nu andere vraagstukken liggen die prioriteit 

hebben. Fuseren of hervormen van NUSO kost nu teveel energie die nodig is voor andere zaken. Als 

er later meer ruimte voor is gaan we het met elkaar bespreken.  

4. Presentatie hoofdlijnen meerjarenbeleidsplan 2020-2024 Jantje Beton 

Dave vertelt dat hij veel collega’s heeft gesproken en een provincietour heeft gedaan (en ook nog mee 

bezig is). Eerst heeft hij een 100 dagen analyse gemaakt en daarna (groot)ouders, kinderen, 

stakeholders, gemeenten, HKH Prinses Beatrix, de RVT, onze medewerkers, en nog meer partijen 

gevraagd wat zij belangrijk vinden voor Jantje Beton en NUSO. Op basis daarvan is het 

meerjarenbeleidsplan voor Jantje Beton gemaakt. Deze is al goedgekeurd door de Raad van 

Toezicht. 

Missie: Speelkansen en –ruimte voor alle kinderen en jongeren (tot 18 jaar).  

Kinderen spelen minder dan vroeger, dit heeft gevolgen voor hun ontwikkeling, of ze gelukkig en 

gezond zijn. Drie kernwaarden: beweging, avontuurlijk (buitenspelen en het leven is een groot 

avontuur), samen (samenwerken met andere partijen)  

Dave licht het punt ‘lobby’ toe: Politiek beleid beïnvloeden door te gaan lobbyen. Komt ook terug in de 

belangenbehartigingsagenda van NUSO. 

Adviesdiensten, gemeenten helpen in het inrichten van speelruimte. Tegen betaling advies geven over 

structureel meer speelruimte voor kinderen. 

Inhoudelijke thema’s: Spelend leren, speelruimte, kwetsbare kinderen. 

Teamleider ‘Werving’ van Jantje Beton wordt verantwoordelijk voor NUSO. Dat is een relatiemanager 

en die houdt zich bezig met goedkope verzekeringen etc. Voor het inhoudelijke gedeelte komt een 

specialist vanuit team ‘impact’. 

NUSO speelspeerpunt: NUSO wordt door haar leden gewaardeerd met gemiddeld een 7,5! Is nu een 

7,1.  

Er komt nog voor kerst een korte, bondige infographic met de belangrijkste punten uit het 

meerjarenbeleid. (Infographic meesturen)  

Bram vraagt hoe het zit met de grote fondsen. Zijn zij bij de plannen betrokken geweest, maken de 

plannen uit voor wat zij geven, etc. Dave reageert dat er niet veel verandert. Jantje Beton blijft bij de 

Vriendenloterij en als aanvulling daarop ook bij de Postcode Loterij geld gaat aanvragen voor 

natuurlijke en inclusieve speeltuinen. Ook het Ministerie van VWS heeft veel ambitie op het terrein van 

het spelende kind. Op het gebied van bewegen, hun wens voor een expertisepunt en nog meer. Ook 

daar gaat Jantje Beton proberen middelen te halen. Rondom spelend leren maakt Jantje Beton graag 

afspraken met het Ministerie van Onderwijs. Verder zal Jantje Beton met deze concrete plannen 

makkelijker binnenkomen bij vermogensfondsen, zoals het VSB fonds. 

Bij gemeenten ligt de focus op de G40 en de VNG. De VNG heeft een netwerk voor kindvriendelijke 

steden. G40 heeft invloed op het gebied van speelruimte. Dave vertelt dat hij hen wil motiveren om 

onderzoek te doen naar hoe gemeente meer ruimte kunnen geven aan speelruimte.  

Henk reageert dat hij denkt dat het probleem niet zo zit in een tekort aan speelruimte. Het is 

belangrijker om te investeren in de kwaliteit van speelruimte in plaats van meer speelruimte.  
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Dave reageert dat Jantje Beton en NUSO inderdaad ook gemeentes willen ondersteunen om 

bestaande plekken beter te benutten als speelruimte. Maar tegelijkertijd wordt er bij het bouwen van 

nieuwe wijken onvoldoende aandacht besteed aan het bouwen van speelruimte. Daar willen Jantje 

Beton en NUSO meer aandacht voor.  

Henk vraagt in hoeverre Dave denkt iets in de lokale normen te kunnen betekenen? Hij vertelt dat de  

norm van tien jaar geleden nu achterhaald is.  

Dave reageert dat hij ziet dat er bij projectontwikkelaars wel behoefte en ruimte voor is. Jantje Beton 

wordt gezien als een autoriteit. Hij vertelt aan de slag te willen gaan met een nieuwe norm.  

5. Jaarplan 2020 NUSO 

Dave geeft een toelichting van het jaarplan voor NUSO in 2020, zie bijlage 4. 

Kernactiviteit 4, punt 3. Basisfinanciering 

Bram vraagt of het lobbyen voor een basisfinanciering er niet voor zorgt dat subsidies in gemeentes 

waar nu veel gegeven wordt omlaag gaan? 

Dave reageert dat er nu geen inzicht is in wat overal de budgetten zijn. Dat wordt eerst onderzocht en 

de verdere stappen worden eerst nog voorgelegd bij de volgende ALV.  

Algemene inkoopvoorwaarden 

Ruud van speeltuin Weerestein zegt dat hij de algemene inkoop voorwaarden niet terug ziet in het 

plan. Dave antwoordt dat die vallen onder de basisondersteuning van NUSO-leden. De 

samenwerkingen worden geïntensiveerd.  

Kernactiviteit 4, punt 1. Meer inclusieve speeltuinen 

Peter van speeltuin De Wiebert vraagt of er in de norm van ‘1 inclusieve speeltuin per gemeente’ 

rekening gehouden wordt met hele grote gemeentes. Dave zegt dat speeltuinen in sommige 

gemeentes inderdaad wel meer dan 30 km van elkaar af liggen. Daar wordt nog over nagedacht.   

Kernactiviteit 3, interactie tussen NUSO-leden 

Henk zegt dat de praktijk leert dat je bij regionale bijeenkomsten met vijf vragen komt en met tien 

vragen naar huis gaat. Hij zegt dat bij de interactie tussen leden de grootste kansen liggen. Voor een 

deel digitaal, maar ook face-to-face contact. Dat weet je als organisatie het beste wat er speelt en kan 

je daar goed op inspelen.  

Dave vraagt of hij zo’n expert groep ook op regionaal niveau zou willen. Henk reageert dat je dan wel 

veel tijd en geld moet reserveren om de vragen die daaruit voort komen te kunnen verwerken.  

Harrie van de Speeltuincentrale stelt voor om niet met een vaste groep te werken, maar met thema’s 

waar je als bestuurder op aan kan haken. Dat je bij elkaar komt op basis van thema’s die op dat 

moment bij jouw speeltuin spelen.  

Dave reageert dat het belangrijk is om een goede agenda te hebben met concrete punten die met 

elkaar worden besproken. Het is belangrijk dat de bijeenkomsten van kwaliteit zijn. Hij zegt de 

suggesties mee te nemen.  

Het jaarplan wordt goedgekeurd.  

6. Begroting 2020 NUSO 

De begroting is goedgekeurd door de Raad van Toezicht.  
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Bram vraagt waarom er een verlies van 207.500 euro is begroot. Hij zegt dat er een bijlage bij had 

gemoeten met het vermogen van NUSO. En ook een uitsplitsing van bepaalde kosten, zoals 

uitvoeringskosten. Hij geeft aan dat dit op de ALV in november 2018 ook is aangegeven. 

Dave reageert dat nadere toelichting op de begroting inderdaad goed zou zijn. Hij biedt zijn excuses 

aan, omdat hij niet op de hoogte was dat dit bij de vorige ALV is aangegeven. Volgend jaar (2021) zal 

NUSO een begroting maken met een uitgebreidere toelichting op de posten. De tekorten worden 

inderdaad gedekt vanuit het vermogen van NUSO. Die cijfers worden vastgesteld bij de jaarrekening, 

en zijn daarom als bekend aangenomen en dus niet vermeld. De uitvoeringskosten zijn kosten die 

nodig zijn om werkzaamheden te verrichten.  

Er wordt voorgesteld dat de begroting onder voorbehoud goedgekeurd wordt, met de 

voorwaarde dat bij de ALV van juni een extra toelichting plaatsvindt van de begroting over de 

cijfers die nu ontbreken. En in 2020 maakt NUSO een ander soort begroting met meer 

toelichting.  

Dave licht nog toe dat hij streeft naar een structureel sluitende begroting van de NUSO. 

Contributieverhoging kan pas plaatsvinden nadat er naar hogere subsidies vanuit gemeenten is 

gekeken.  

7. Stand van zaken Rookvrije Speeltuinen (Nationaal Preventie Akkoord) 

Pauline, teamleider Jantje Beton en NUSO vertelt dat NUSO vorig jaar het Nationaal 

Preventieakkoord Roken heeft ondertekend. Daarin werd beloofd dat in 2020 70% van de speeltuinen 

rookvrij is. Begin dit jaar is dat besproken in de Tweede Kamer. Zij vragen of die ambitie naar 100% 

eind 2020 kan. Pauline vraagt hoe de leden hier tegenover staan. 

Bram geeft aan het lastig te vinden om bezoekers te moeten gaan dwingen. Dit is iets wat hij liever 

langzamerhand laat groeien.  

Peter uit Leiden zegt dat ook zij langzamerhand zijn begonnen en nu geheel rookvrij zijn. Extreme 

rokers blijven weg, maar dat zijn er bij hen vier, waarvoor ze zo’n tien bezoekers extra hebben 

gekregen. 

Dave reageert dat veel speeltuinen in het begin tegen hetzelfde aanlopen. Het is goed om daarover 

met elkaar ervaringen uit te wisselen. Pauline vertelt dat binnenkort alle speeltuin twee gratis rookvrije 

borden in de webshop van de Rookvrije Generatie kunnen bestellen en dat NUSO persoonlijke 

ondersteuning gaat aanbieden.  

Wilma van speeltuin het Erfgooierskwartier vraagt hoeveel procent van de speeltuinen nu rookvrij is? 

Pauline reageert dat dat bijna 50% is! 

Er is steun om de ambitie te verhogen. 

8. Rondvraag 

Peter benoemt dat de naam ‘NUSO’ bij hen in de regio niet bekend is. 

Dave reageert dat erover nagedacht wordt hoe dit verbeterd kan worden, maar dat de ondersteuning 

van de leden voorop staat boven de bekendheid van NUSO. 

9. Afsluiting vergadering 

Dave bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering af.  

 


