
 

Concept - Verslag van de NUSO-algemene ledenvergadering gehouden 

op zaterdag 13 juni 2020 via Zoom  

           

Aanwezig: 

Ruud van der Lee – SV Weersestein, Henja Bartelink – SES, John van Haasteren – LBS, Anja Aaldering 

- SCG, Sander Peters – SV Badhoevedorp,  Dick van Wageningen – BOTU, Saskia Beelen – De 

Kapertjes, Speeltuin De Korenbloem, Wout van de Burg – SV Zeist, Berber vd Weg – Ons Genoegen.  

Dave Ensberg-Kleijkers, Jan Boersma, Leon Kloos en Pauline van der Loo namens NUSO / Jantje 

Beton  

 

 

 1. Opening 

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

heet iedereen van harte welkom.  

 

2. Behandeling van de agenda: 

1. Verslag vergadering 23 november 2019 

Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld. 

 

2. Mededelingen  

Dave Ensberg licht het belang van de petitie voor het jeugd- en jongerenwerk toe en vraagt 

aanwezigen de petitie te ondersteunen en zo veel mogelijk te delen.  

Personeel: we hebben afscheid genomen van Pleun Schaeffer. Leon Kloos zal met ingang van 1 juli 

2020 in dienst treden bij de nieuwe Leidse welzijnsorganisatie Incluzio. Via deze weg blijft hij actief 

voor onder andere het speeltuinwerk in Leiden. Met veel dank voor hun beider inzet voor NUSO. 

Vanaf 1 mei 2020 is Jan Boersma de nieuwe teamleider Werving. In de nieuwe organisatiestructuur 

van Jantje Beton is hij verantwoordelijk voor de vereniging NUSO.  

Op 1 augustus 2020 start Lea van Dongen als nieuwe Programmaleider NUSO. Zij heeft eerder voor 

Jantje Beton gewerkt en we zijn erg blij met haar komst.  

 

3. Vaststellen begroting 2020  

Dave Ensberg geeft een toelichting op de begroting 2020. Deze is al door de Raad van Toezicht 

goedgekeurd. We maken dit jaar extra kosten, onder andere voor het uitvoeren van de MKBA en de 

kosten voor de expertgroepen. In de contributie is geen wijziging.  

Wout van de Burg geeft aan dat het gesprek over het tekort op de begroting gevoerd moet gaan 

worden. Dave Ensberg is het daar mee eens en geeft aan dat de contributie deel moet uitmaken van 

dit gesprek. Sander Peters vraagt hoe dit verlies te compenseren is. Dave antwoordt dat hij het 

gesprek graag voert in brede zin, dus ook over wat speeltuinen nodig hebben in de basisfinanciering. 

Onder andere daarvoor doen we het MKBA onderzoek.  



De begroting 2020 wordt door de ALV vastgesteld.  

 

4. Jaarverslag 2019  

Met dank aan Pleun en Pauline wordt het Jaarverslag 2019 vastgesteld.  

 

5. Jaarrekening 2019  

Met dank aan Gelmer wordt de jaarrekening vastgesteld.  

 

6. Voortgang Jaarplan 2020  

Dave geeft een toelichting op de voortgang van het Jaarplan. Het is een bijzonder jaar, veel staat in 

het teken van het aanpassen aan de coronamaatregelen. Ook gaan een aantal geplande activiteiten 

door, bijvoorbeeld.  

- De expertgroep Basisfinanciering onder leiding van Anja Aaldering (Speeltuincentrale 

Groningen) is gestart. Deze groep houdt zich nu bezig met de begeleiding van het MKBA 

onderzoek.  

- De expertgroep Bestuurlijke Vernieuwing wordt geleid door John van Haasteren (LBS) en start 

in augustus.  

- De expertgroep Inclusieve speeltuinen wordt geleid door Henja Bartelink (SES), deze start 

ook na de zomer.  

- Voor de expertgroep Natuurlijke speeltuinen zijn we nog op zoek naar een voorzitter, er 

hebben zich al wel deelnemers aangemeld.  

- Belangenbehartiging: staat in het teken van de coronamaatregelen.  

- Samenwerking: De samenwerking met SPEL Limburg verloopt voorspoedig. Er wordt 

gesproken over hoe de Limburgse speeltuinen weer lid kunnen worden van NUSO en hoe we 

meer en beter kunnen samenwerken voor de positieversteking van speeltuinen in Nederland 

en om meer speelkansen voor kinderen te creëren. Na goede kennismaking en inventarisatie 

van wensen en mogelijkheden vorderen de gesprekken met het Steunpunt Kindervakanties en 

de vereniging van Stads- en Kinderboerderijen Nederland goed. Beide partijen staan open 

voor een intensievere vorm van samenwerking om gezamenlijk de belangen van de 

achterbannen te vertegenwoordigen in het belang van het kind.  

- Speelkaravaan: gelukkig kunnen er deze zomer toch activiteiten voor kinderen in armere 

buurten gaan plaats vinden. Speeltuinen kunnen zich nog opgeven.  

- Innovatie: met Play to Move werken we aan een game/app om kinderen vanuit een online 

omgeving te verleiden offline buiten te gaan spelen. De pilot loopt in Amsterdam en er zal 

worden samengewerkt met de speeltuinen.  

 

7. De gevolgen van de coronacrisis  

De coronacrisis houdt ons allen in de ban. Dave geeft een toelichting op de acties die op dit moment 

door NUSO worden genomen. Allereerst spreekt Dave zijn waardering uit voor het feit dat de 

speeltuinen zo hun best doen om de kinderen te laten buiten spelen!  

- Protocollen: vanuit NUSO infomeren we de speeltuinen over wat de maatregelen betekenen 

voor het openen van de speeltuinen. We doen dit door het actueel houden van het NUSO 

protocol en denken actief mee met de leden. Voor de protocollen werken we nauw samen met 

andere jeugd- en jongerenorganisaties.  

- Onderzoek naar de financiële gevolgen: het sluiten van de speeltuinen heeft financiële 

consequenties voor de speeltuinen. Dit brengen we in kaart.  



- Lobby: achter de schermen hebben we veel gesprekken met Sociaal Werk Nederland, de 

VNG, het ministerie van VWS en leden van de Tweede Kamer om te zorgen voor 

compensatie voor de speeltuinen. Zoals dit ook bij de sport het geval is. Veel gemeenten 

geven helaas niet thuis om de speeltuinen te steunen. Lukt de stille lobby niet, dan zullen we 

activistischer zijn.  

- De petitie voor compensatie voor het jeugd- en jongerenorganisaties staat uit.  

- Via extra nieuwsflitsen informeren we de speeltuinen zeer regelmatig over alle ontwikkelingen.  

Anja Aaldering geeft aan dat in de TOGS regeling de SBI codes mogelijk worden verruimd naar 

buurthuizen. Pauline van der Loo zegt toe dit verder te onderzoeken en hier de speeltuinen zo 

spoedig mogelijk over te informeren.  

John van Haasteren vraagt aandacht voor de financiële positie van de speeltuinen op de lange 

termijn. Veel speeltuinen zijn erg afhankelijk van de gemeente. Dave onderschrijft deze zorg. De 

belangenbehartiging die we op basis van de MKBA willen starten, moet hier zeker over gaan.  

 

8. Expertgroepen  

De drie aanwezige voorzitters geven een korte toelichting op de expertgroepen.  

John van Haasteren vertelt namens de expertgroep ‘Bestuurlijke vernieuwing’ dat er zes leden zijn en 

dat het NUSO bureau ondersteunt. Er wordt vooral gekeken naar de samenwerking met Vlaanderen.  

Anja Aaldering licht namens de expertgroep ‘Basisfinanciering’ toe dat de MKBA op de agenda staat. 

Spannend is of voldoende zichtbaar kan worden gemaakt wat er echt in de wijken gebeurt en wat de 

maatschappelijke waarde daarvan is.  

Henja Bartelink vertelt namens de expertgroep ‘Inclusieve speeltuinen’ dat er vanuit de expertgroep 

vooral de verbinding met het Samen Speel Akkoord zal worden gemaakt. 

 

9. Rondvraag en afsluiting  

Dave bedankt de speeltuin uit Baarn hartelijk voor de gastvrijheid op de Buitenspeeldag. Het was een 

mooie middag met het bezoek van onze beschermvrouwe H.K.H. Prinses Beatrix.  

Tot slot dankt Dave de aanwezigen voor de aanwezigheid en wenst ieder een goede gezondheid.  


