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1   WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2019? 

   Doelstellingen 2019    
   
  Kernactiviteit 1 Basisondersteuning  
       
  Kernactiviteit 2 Innovatie    
   
  Kernactiviteit 3 Belangenbehartiging  
  
  Kernactiviteit 4 Communicatie  
 

2   BESTUUR EN ORGANISATIE   
 
  Bestuur en Raad van Toezicht   
  
  Organisatie     
 
  Algemene ledenvergadering  
 

3   VOORUITBLIK 2020    
 
  Meerjarenbeleid     
 
  Doelstellingen 2020   
 

4   FINANCIEN 2019   
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VOORWOORD
De vereniging NUSO had eind 2019 520 leden. Deze speeltuinen bieden jaarlijks ruim 250.000 kinderen 
een veilige en uitdagende speelplek. Jantje Beton hecht veel waarde aan deze unieke plekken waarin  
kinderen buiten spelen. We hechten veel waarde aan deze unieke plekken. De gemeenschappelijke visie  
op speelkansen en speelruimte voor alle kinderen in Nederland is de basis voor de samenwerking  
tussen Jantje Beton en NUSO sinds 2015. 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 2018 het Jaarplan 2019 vast. Voor u ligt het verslag 
van hoe NUSO en Jantje Beton in samenwerking met de speeltuinen uitvoering hebben gegeven aan dit 
Jaarplan. 

De Jaarrekening 2019 maakt deel uit van dit verslag. De leden wordt voorgesteld het Jaarverslag 2019 en 
de Jaarrekening 2019 vast te stellen op de Algemene Ledenvergadering van 13 juni 2020. 
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1. WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2019?
DOELSTELLINGEN 2019 
•    We ondersteunen de ruim 500 bij NUSO aangesloten  

speeltuinen en via hen bereiken we 150.000 gezinnen en 
ruim 280.000 kinderen. 

•   Verbeteren van het aanbod van ondersteuning.
•    Versterken van de speeltuinen op de thema’s vrijwilligers  

en fondsenwerving. 
•  Groei leden met 5 %.

KERNACTIVITEIT  
1 BASISONDERSTEUNING 
•    In 2019 voerden we een ledenonderzoek uit. Hieruit bleek 

dat NUSO-leden een gemiddelde waardering van een 7,1 
toekennen aan NUSO als branchevereniging voor speel-
tuinorganisaties. De uitkomsten van het onderzoek zijn 
een belangrijke basis voor het beleid van de komende 
jaren. 

•   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 kortings-
regeling van 19,5%. 

•   Teruggave van energiebelasting verzorgen we voor de 
speeltuinen via bureau Hezelburcht, voor een gunstig 
tarief van 15%. 

•   NUSO Bus: in 2019 bezocht de NUSO bus 35 speeltuinen. 
De bezoeken worden mogelijk gemaakt door een team  
van vijf vrijwilligers. De NUSO-bus was drie keer 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 korting aan. 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 vier speeltuinen hebben we in 2019  
de jurist ingeschakeld. 

•   NUSO heeft haar leden acht keer een jubileumcadeau  
uitgereikt. Leden ontvangen een jubileumcadeau na aan-
vraag.

•   We ondersteunden speeltuinen bij het versterken van 
hun lokale positie door het bijeenbrengen van speeltui-
nen en zijn gesprekspartner van en voor gemeenten. In 
2019 onder andere in de gemeenten Utrecht, Winterswijk 
en Almelo. In Leiden ondersteunden we de speeltuinen 
intensiever door de inzet van de consulent speeltuinwerk 

en ontvingen daarvoor subsidie. In 2019 werd bekend dat 
de gemeente Leiden deze subsidie beëindigd vanwege de 
aanbesteding van het gehele welzijnswerk. In goed overleg 
met de LBS deden we mee in de aanbesteding met diverse 
partners.

•   De online cursus ‘Zorgen over een kind, en nu?‘ is ontwik-
keld voor de speeltuinen in samenwerking met andere 
vrijwilligersorganisaties. Deze cursus geeft vrijwilligers 
handvaten wanneer zij zich zorgen maken om een kind  
en een ‘niet pluis’ gevoel hebben.  In Hillegom is voor 
vrijwilligers van de speeltuinen de training ‘Omgaan met 
lastig gedrag van kinderen en ouders’ georganiseerd.  
De training is positief beoordeeld. 

KERNACTIVITEIT  
2 INNOVATIE 

Thema Vrijwilligers
•  Steeds meer speeltuinen hebben te maken met een tekort 

aan vrijwilligers. Verjonging en algehele vernieuwing is 
nodig. Samen met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 
(VDS) voeren we het project Bestuurlijke Vernieuwing uit. 
We wisselen onderling kennis uit en werken we aan een 
gezamenlijk product ter ondersteuning van bestuurlijke 
 vernieuwing. Dit doen we met mede financiering van uit  
het Youth in Action programma van de EU. 

Thema Fondsenwerving 
•   In 2019 deden 30 speeltuinen mee aan een nieuwe  

fondsenwervende methode, namelijk mobiele activatie. 
Het geeft bezoekers van de speeltuin de mogelijkheid  
een ‘donatie’ te doen aan de speeltuin via de mobiele  
telefoon met een QR-code. Er zijn diverse promotie  
materialen voor de speeltuin ontwikkeld. Met een gemid-
delde opbrengst van € 53,- per speeltuin is de opbrengst 
van de pilot teleurstellend. Het hoogste opgehaalde  
bedrag is € 308,-- en het laagst € 0,80. De opbrengst is 
laag t.o.v. de kosten voor het beschikbaar stellen van de 
methode. Wij herhalen deze werkwijze daarom in 2020 
niet, maar onderzoeken wel hoe speeltuinen die enthou- 
siast waren over de aanpak kunnen deelnemen aan soort-
gelijke acties. 

•   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 2019 de mogelijkheid  
een digitale collectebus aan te maken. 

•   De relatie manager voor vermogensfondsen en overheden 
van Jantje Beton houdt wekelijks spreekuur voor de NUSO 
leden. Vragen kunnen telefonisch en per mail worden 
gesteld. Zeven speeltuinen maakten gebruik van deze 
nieuwe dienst. 
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Projecten van Jantje Beton en NUSO  
•   Speelambassadeurs gezocht! is een project binnen de 

Maatschappelijke Diensttijd (gefinancierd door Zon-Mw, 
verantwoordelijk ministerie VWS) en leidt jongeren op 
tot 'expert in spelen'. Jongeren in Ede en Groningen zijn 
getraind in het begeleiden van speelactiviteiten en hebben 
speelactiviteiten begeleid in speeltuinen om zo 800 kin-
deren die niet op vakantie kunnen of gaan speelplezier te 
bieden! 

•   Project Rookvrije speeltuinen: met communicatie, (gratis) 
materialen en ondersteuning werken we met de speeltui-
nen samen om eind 2020 100% van de NUSO speeltuinen 
rookvrij te maken. Eind 2019 was 50% van de speeltuinen 
rookvrij. In het kader van het Nationaal Preventie Akkoord 
ontvangen we een bijdrage van het ministerie van VWS. 

•   De Speelkaravaan komt eraan! is een landelijk project dat 
ervoor zorgt dat kinderen- die een steuntje in de rug goed 
kunnen gebruiken- bijzondere speelactiviteiten aanbiedt. 
De vrolijke activiteiten zijn op het vlak van theater, circus, 
sport & spel en upcylce (zelf speelgoed maken van oude 
materialen). De Speelkaravaan bezoekt speeltuinen in heel 
Nederland. In 2019 hebben 350 kinderen in 12 wijken hier-
aan deelgenomen. In 2019 ontvingen we voor De Speelkar-
vaan een mooie bijdrage van de VriendenLoterij, het minis-
terie van SZW en het Laurensfonds.  

•   In 2019 rondden we het project Aan de slag in de Speeltuin 
af. Ruim 25.000 kinderen kunnen blijven buiten spelen 
doordat jongeren met een verstandelijke beperking helpen 
bij het onderhoud van de speeltuin. Het project is een 
samenwerking met Handicap NL en de afgelopen jaren 
gefinancierd door de Vriendenloterij. Doel is dat speeltui-
nen jongeren met een verstandelijke beperking aan een 
werkplek helpen. De jongeren helpen op hun beurt speel-
tuinen in het onderhoud. We verbinden speeltuinen met 
instellingen voor dagbesteding en scholen in het speciaal 
onderwijs. In 2019 zijn in totaal meer dan 60 matches 
gemaakt. Er zijn ruim 500 jongeren/mensen aan het werk 
geholpen. 90% van de jongeren blijft bij de speeltuin 
betrokken als vrijwilliger en vindt er een structurele (werk)
plek. Via NUSO blijven we speeltuinen ondersteunen in 
het vinden en begeleiden van jongeren met een verstande-
lijke beperking.

KERNACTIVITEIT  
3 BELANGENBEHARTIGING  

In 2019 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 2019 kwam Jantje Beton diverse keren in de landelijke, 
regionale en lokale media over de afname van buiten  
spelen. 

•   SamenSpeelAkkoord:  Begin december is dit akkoord  
tussen 14 partijen, met o.a. NUSO, Jantje Beton en  
minister De Jonge van VWS, gesloten om kinderen met  
en zonder beperking samen te laten spelen. NUSO en  
Jantje Beton deden de belofte zich hard te maken voor  
een inclusieve samenspeelcultuur, meer samenspeel- 
plekken en meer en betere kennis over samenspelen.

•   Positief jeugdbeleid: samen met o.a. Scouting Nederland 
pleit NUSO voor het agenderen van positief jeugdbeleid in 
gemeenten. O.a. werd in dagblad Trouw een brief geplaats 
van de directeuren van Scouting en NUSO/Jantje Beton. 

•   NUSO speeltuinen zijn maatschappelijk van grote waarde. 
Dit hebben we landelijk zichtbaar gemaakt door de betrok-
kenheid bij het Nationaal Preventie Akkoord en het Sport-
akkoord (ministerie van VWS). Op 15 maart 2019 onder- 
tekenden we een overeenkomst voor onze deelname aan 
de Alliantie Nederland Rookvrij. 

    Door het ondertekenen van het Sportakkoord geven we 
het belang aan van spelen en bewegen van kinderen in de 
buurt. De aanwezigheid van speeltuinen is daarvoor essen-
tieel. In gemeenten zijn zgn. ‘sportformateurs’ aan het 
werk. De mogelijke samenwerking met speeltuinen voor 
het stimuleren van spelen en bewegen brengen we bij hen 
onder de aandacht en en vice versa. 

•   Verder behartigden we het belang bij rijks- en lokale over-
heden en maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld: 

   -  We nemen voor de speeltuinen deel in het overleg over  
de Warenwet Speeltoestellen en de NEN-commissie. 

   -  NVWA: we zijn  betrokken bij de het onderzoek naar de 
risico’s van opblaasbare speeltoestellen. We informeren 
de speeltuinen hierover. 

   -  We werken nauw samen met het NOV en andere lande-
lijke verenigingen. 

•   De belangrijkste thema’s die wij in de contacten met over-
heden en in de belangenbehartiging aan de orde stelden 
zijn: 

   -  Versoepelen van de wet en regelgeving voor speeltuinen.
   -  Voorkomen van bezuinigingen en verhoging van kosten 

voor speeltuinen.
   -  Het (lokaal) blijven ondersteunen van vrijwilligerswerk.
   - Werven van vrijwilligers. 
   -  We scannen actuele wet- en regelgeving en informeren 

de speeltuinen daarover. Zo waren we betrokken bij het 
onderzoek van de NVWA en VeiligheidNL over de risico’s 
van opblaasbare speeltoestellen.
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KERNACTIVITEIT 
4 COMMUNICATIE  

NUSO communiceert met haar leden via verschillende 
communicatiekanalen (e-mail, website, Speelmail, digitale 
nieuwsbrief, Facebook, Twitter, Speeltuin Platform) om het 
ondersteuningsaanbod onder de aandacht te brengen, de 
speeltuinen met elkaar te verbinden en de speeltuinen te 
informeren over de actualiteit.  

In 2019 voerden we daarvoor de volgende activiteiten uit:

•   In het kader van de kennismaking met de speeltuinen 
bezocht Dave Ensberg ruim 20 speeltuinen verspreid over 
het land. De bezoeken worden ook in 2020 voortgezet. 

•   Er zijn 3 Speelmails verstuurd naar 800 personen.
•   De NUSO website is in 2019 gemiddeld 600 keer per 

maand bezocht.
•   706 personen volgden eind 2019 onze berichtgeving via 

Facebook. Eind 2018 waren dit er 311. 
•   In 2019 is gestart met een Twitteraccount. We willen  

onderzoeken of dit bijdraagt aan het uitvoeren van de 
belangenbehartigingsagenda. Op Twitter spreken we ons 
uit over onderwerpen in de maatschappij en hopen we  
o.a. journalisten en beleidsmakers te bereiken. Eind 2019 
heeft NUSO op Twitter 80 volgers. 

•     In 2019 werd goed zichtbaar dat het Speeltuin Platform 
bijna alleen maar wordt gebruikt in het speeltuinseizoen 
van april t/m oktober. In die periode werd 220 keer per 
maand een pagina op het Speeltuin Platform bekeken.  
De maanden daarbuiten 100 keer p/m. Er werden in  
2019 23 discussies gestart, waaronder ook een aantal  
door NUSO zelf. Dat zijn er minder dan gehoopt. In 2018  
werden 40 discussies gestart. 

•   De digitale nieuwsbrief is in 2019 elke maand naar gemid-
deld 995 personen verstuurd. 46% van de ontvangers 
opende de nieuwsbrief. 20% klikte op een link in de 
nieuwsbrief. Dit is gelijk aan 2018.

•   In 2019 was NUSO met een stand en een workshop aan-
wezig bij het We Doen het Samen Festival. 

•   NUSO trok veel persaandacht met het Jantje Beton project 
Speelambassadeurs.
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2. BESTUUR EN ORGANISATIE  

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. Sinds februari 2019 is Dave Ensberg-Kleijers  
de nieuwe bestuurder van NUSO. 
Het strategisch beleid en de dagelijkse leiding zijn in zijn 
handen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op zijn beleid. 
landse Gemeenten en het ministerie van VWS. Daarvoor  
doen we in 2020 een maatschappelijke kostenbaten-analyse.

Op 31 december 2019 was de Raad van Toezicht als volgt 
samengesteld:

VOORZITTER 
•     Mirjam van ’t Veld 
  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. 
• Jan Bron
 Hoofdfunctie: Oud wethouder gemeente Hengelo. 
• Pieter Broekaart
  Hoofdfunctie: Oud Executive Vice President  

ABNAMRO bank.
• Anna van Berkum 
 Hoofdfunctie: Beleidsadviseur gemeente Amstelveen.
• Manon Vanderkaa 
 Hoofdfunctie: Directeur KBO-PCOB.
• Milo Schoenmaker 
  Hoofdfunctie: Bestuursvoorzitter Centraal Orgaan  

opvang asielzoekers (COA).
• Paul van Gessel 
  Hoofdfunctie: Zelfstandig adviseur Strategie en  

Communicatie; interim-en projectmanagement.

De bestuursstructuur is conform onderstaand organogram.

Raad van Toezicht NUSO

Bestuur NUSO

Programma NUSO op basis
van activiteitenplan

Secretariaat

NUSO ALV
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ORGANISATIE 
De leden van de vereniging NUSO stellen jaarlijks in de 
 ALV het plan voor het komende jaar vast. 
Het Jaarplan 2019 van de vereniging NUSO is uitgevoerd 
door de Jantje Beton-organisatie. In onderstaand  
organogram is zichtbaar hoe NUSO is ingepast.

 
 
 
 
 
 
 

 

 Zie ook het jaarverslag 2019 van Jantje Beton  
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
De Algemene ledenvergadering van de vereniging NUSO 
werd in 2019 twee keer gehouden. Namelijk op zaterdag  
22 juni 2020 en zaterdag 23 november 2020. In juni 2020 
vond aansluitend op de ALV een themabijeenkomst plaats  
over ‘speeltuinen en het gebruik van social media’.  
In november presenteerde Dave Ensberg-Kleijkers het nieuwe  
meerjarenbeleid van Jantje Beton en NUSO en werd met de 
leden gediscussieerd

Raad van Toezicht

Directeur-bestuurder

s

 

Organogram Jantje Beton
per 1 januari 2019

Secretariaat/personeelszaken

Bedrĳfsvoering    Communicatie Fondsenwerving Programma’sNUSO
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3. VOORUITBLIK 2020   

MEERJARENBELEID

Jantje Beton heeft, onder leiding van de nieuwe directeur-
bestuurder een nieuw meerjarenbeleidsplan gekregen, met 
daarin een nieuwe missie, visie, kernwaarden en strategische 
keuzes. Dat heeft gevolgen voor de positionering van Jantje 
Beton. Om tot realisatie van de nieuwe strategische keuzes 
te komen, zal het jaar 2020 een ‘overgangsjaar’ zijn waarin 
er een reeks van veranderingen wordt doorgevoerd op inhou-
delijk en organisatorisch gebied. Daarnaast hebben NUSO-
leden in 2019 via een ledenonderzoek aangegeven een aantal 
wensen te hebben voor verbetering van het functioneren van 
hun vereniging. 

Onze visie dat speeltuinen van groot belang zijn om kinderen 
aan het buitenspelen te houden / krijgen blijft overend staan. 
NUSO ondersteunt de speeltuinen hierbij. Speeltuinen zijn 
er in alle soorten en maten. Natuurspeeltuinen, bouwspeel-
tuinen, waterspeeltuinen, speeltuinen met een regiofunctie 
en natuurlijk de buurtspeeltuin om de hoek. Al deze speeltui-
nen hebben iets belangrijks met elkaar gemeen. Ze worden 
beheerd en onderhouden door een vereniging of sticht¬ing. 
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, uit-
dagend 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 buurt-
bewoners 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). 

Veel speeltuinen zullen zich herkennen in bovenstaand ‘pro-
fiel’. Toch staan een heleboel speeltuinorganisaties voor grote 
uitdagingen om een veilige en uitdagende speeltuin, met vol-
doende vrijwilligers, draaiende te houden. Zij moeten voldoen 
aan allerlei wetten en regelingen. Er wordt zo steeds meer een 
appèl gedaan op de kennis en kunde van speeltuinbesturen. 
NUSO streeft ernaar een vereniging te zijn waarin speeltuinen 
gebruik maken van elkaars expertise en met elkaar oplossin-
gen vinden en informatie delen. Dit doen we door het stimu-
leren van (digitale) netwerk- en kennisontwikkeling, het delen 
van kennis en goede voorbeelden. Deze werkwijze hebben we 
de afgelopen jaren ontwikkeld en gestimuleerd, zodat 

NUSO een licht faciliterende en betaalbare branchevereniging 
is. Dit zetten we in 2020 voort ter versterking van de leden en 
de onderlinge relatie. 

Daarnaast willen we in 2020 speeltuinen nog meer onder-
steunen in hun maatschappelijke functie en bij lokale samen-
werking. We zien dat er in gemeenten steeds meer een beroep 
wordt gedaan op de speeltuin als organisatie met een brede 
maatschappelijke functie voor diverse doelgroepen. NUSO 
wil speeltuinen bewust maken van de kansen die dit biedt, 
lokale samenwerking en verbinding stimuleren en speeltuinen 
ondersteunen bij het zichtbaar maken van hun maatschap-
pelijke functie in de buurt. Zodat er een sterk (speel)netwerk 
ontstaat tussen kinderen, ouders, buurt, school en andere 
voorzieningen.

DOELSTELLINGEN 2020

De tevredenheid van onze leden is een belangrijke indicator 
voor het succes van NUSO. Uit het ledenonderzoek 2019 
bleek dat NUSO-leden een gemiddelde waardering van een 7,1 
toekennen aan NUSO als branchevereniging voor speeltuin-
organisaties. In de komende vier jaren is het streven dat cijfer 
te verhogen naar gemiddeld een 7,5. Voor het jaar 2020 heeft 
NUSO een aantal specifieke doelstellingen, te weten:

1.  We ondersteunen de ruim 520 bij NUSO aangesloten 
speeltuinen en via hen bereik ruim 250.000 kinderen. 

2.  We verbeteren ons aanbod van ondersteuning aan leden 
via diensten en producten. We maken daarbij gerichte 
keuzes en gaan weloverwogen met bepaalde diensten en 
producten stoppen waar leden niet of nauwelijks gebruik 
van (willen) maken en/of die onvoldoende bijdragen aan 
de gewenste maatschappelijke impact

3.  We dragen bij aan het vernieuwen van het lokale en/of  
regionale bestuur van speeltuinorganisaties.

4. We versterken de onderlinge interactie tussen NUSO-leden.
5.  We voeren namens de leden een ambitieuze belangenbe-

hartigingsagenda uit met daarin drie concrete speerpunten.
6.  We versterken onze samenwerking met (potentiële)  

partners die zich eveneens inzetten voor de (spelende) 
ontwikkeling van kinderen en we laten het ledental met  
5% groeien.

Verder zullen we in 2020 ook komen tot een nieuwe, uit- 
gewerkte strategie voor de lange termijn van NUSO.  
Hierin beschrijven we onze missie, visie en strategische  
keuzes, maar ook de meer concreet uitgewerkte invulling  
van het partnerschap met Jantje Beton. Ook moet in zo’n 
nieuwe meerjarenstrategie duidelijk worden of NUSO daad-
werkelijk een vereniging blijft of dat er een andere organi-
satievorm passender en toekomstbestendiger is. Hieronder 
beschrijven we hoe we onze doelstellingen voor 2020 willen 
realiseren.
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4. FINANCIEN 2019
 
Zie bijlage.
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