
Verslag van de algemene ledenvergadering 28 november 2020 van NUSO 

Aanwezig: Femke Hoogweg, Henk Bleyendaal, Anja Aaldering, Jaco Brobbel Dosman, Wout van de 

Brug, Dave Ensberg, Gerard Ijff, Hans van Dam, Henja Bartelink, Ian Mostert, Ingrid, John, Jan 

Boersma, Lea, Ruud van der Lee, Meinke Noordam, Rachel Heymach, Saskia, Daphne den Dekker, 

Everhard van Veen, Reinier Hubers.  

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 13 juni 2020 

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

 

2. Vaststellen jaarplan 2021 

Henk zegt dat er de vorige keer is aangegeven dat er meer uitleg in de begroting nodig is. Vooral over 

de tekorten. Hij ziet het niet terug.  

Dave reageert: Er is een personele wisseling geweest op de positie van controller. Op korte termijn 

was het met de nieuwe collega niet mogelijk om dit te doen. 

Er zijn in het jaarplan een aantal wijzigingen in vergelijking met 2020.  

- We gaan door met expertgroepen 

- Wijziging ten aanzien van samenwerking met andere partijen 

- We gaan meer doen op het terrein van werven van financiële middelen om speeltuinen te 

ondersteunen 

Kort samengevat kiezen we enerzijds voor stabiliteit, maar zijn we anderzijds ook ambitieus. 

Henk vertelt: Hij was in een speeltuin in Dieren. N.a.v. daarvan een brief aan NUSO geschreven over 

wat er daar gaande is. De directe ondersteuning van leden is essentieel om dat goed te organiseren. 

Dit wordt voor een deel gedaan door de expertgroepen. Ik zou graag hopen dat in het jaarplan echt 

wordt gefocust op directe ondersteuning van leden. Ik hoorde dat er bestuursleden op leeftijd zitten 

(in de 70). Ze hebben 1500 leden, maar toch lukt het niet om nieuwe bestuursleden te vinden.  

Lea reageert: Ik heb ook met Henk erover gesproken en contact gezocht met de speeltuin in Dieren 

n.a.v. de brief. Zij gaven aan dat er inderdaad ondersteuning welkom is qua fondsenwerving. Ze zijn 

gekoppeld aan onze fondsenwervende collega die de NUSO-leden ondersteunt bij fondsenwerving. 

Verder hoorde ze van hen geen problemen.  

Anja zegt dat ze het herkent dat deze bestuurlijke vernieuwing een zorgpunt is.  

Lea reageert: Expertgroep is hiermee bezig! En het is de bedoeling dat alle leden de materialen 

kunnen gaan gebruiken die door hen worden opgeleverd.  

Dave: Henk heeft het ook over het jaarplan, dus hij bedoelt denk ik ook dat daar te weinig aandacht 

in staat? Met de financiering die er ooit was (zo’n 20 jaar geleden), konden we mensen lokaal 



ondersteunen, maar die vorm van dienstverlening zoals in het verleden, dat is financieel niet meer 

mogelijk. 

Henk: Dat snap ik. Maar we kunnen wel kijken om het op een andere manier te organiseren.  

Dave: We ondersteunen waar mogelijk en willen ook een rol spelen bij de gemeente. Maar de vraag 

moet een lid dan bij ons komen stellen. We hebben 540 leden en we kunnen niet iedereen alles 

geven. We moeten keuzes maken met het budget dat we hebben.  

Anja: Bestuurlijke vernieuwing is niet terug naar het oude. Maar misschien ook kijken of er andere 

juridische constructies zijn waarmee je het bestuur ontlast. Bijvoorbeeld in een regio 1 bestuur en 

dan met activiteitencommissies werken. Dat trekt mensen meer dan een bestuurlijke positie.  

Er zijn verder geen vragen, Dave stelt het jaarplan vast.  

3. Vaststellen begroting 2021 

De opmerking van vorige keer over ‘meer toelichting nodig’, heeft Dave niet goed doorgegeven aan 

de nieuwe controller die Gelmer op interim basis heeft vervangen. De begroting is wel anders dan die 

van vorige jaren. We werken nu met een meerjarenbegroting. Duidelijk is te zien dat wij structureel 

rode cijfers schrijven, dat gaat ten laste van ons eigen vermogen.  

We hebben een slag gemaakt  in onze bedrijfsvoering. En de bestemmingsreserve voor NUSO staat 

op bijna 3 miljoen euro. Dat is bovenop het reserve dat Jantje Beton heeft. Voor de accountant zijn 

Jantje Beton en NUSO 1 entiteit. De financiële positie is in dat opzicht gezond.  

Toch willen we ervoor zorgen dat de komende jaren de begroting sluitend gaat zijn. We willen kijken 

naar meer wervingsactiviteiten, gelden werven om ons werk te kunnen doen. En kijken of overheden 

de speeltuinen beter kunnen gaan subsidiëren. Dat vraagt om een lobby-traject. Als dit omhoog gaat, 

dan kunnen we kijken of de contributie omhoog kan.  

Anja vraagt: Kan zo’n groot eigen vermogen niet tegen werken bij bijv. het aanvragen van subsidies?  

Dave: Bij sommige partijen, waaronder vermogensfondsen en bedrijfsfondsen is dat een probleem. 

Dus het is wel nodig om te kijken naar de besteding van dit geld, maar we gaan niet zomaar geld 

uitgeven.  

Henk: Stopt de NUSO-bus na 2021?  

Lea: Heeft er met de accountant naar gekeken en niet meegenomen in de begroting, omdat wij als 

doel hebben om deze bus gefinancierd te hebben als deze doorgaat. We willen er een sponsor voor 

vinden.  

De begroting wordt vastgesteld.  

 

3. Onderzoeksrapport MKBA 

MKBA = Maatschappelijke kosten en batenanalyse 

Hiermee willen we: 

- Bewustzijn creëren in de samenleving dat speeltuinwerk belangrijk is 

- In kaart brengen wat de samenleving eraan kwijt zijn als het speeltuinwerk er niet zou zijn  



Dit is gedaan door onderzoeksbureau Ecorys. Gevolgd en begeleid door de expertgroep 

basisfinanciering. De laatste conceptversie is nu voorgelegd. Nu is het zaak om een strategie te 

maken.  

Anja licht toe vanuit expertgroep: Het is echt een complex verhaal. Aan de ene kant de financiën en 

aan de andere kant de maatschappelijke baten. Goed kijken dat je niet appels met peren vergelijkt. 

We hebben heel wat kritische vragen gesteld, die moeten nog verwerkt worden in het concept. Dat 

wordt 30 november opgeleverd.  

 

3. Voortgang jaarplan 2020 

Door corona hebben we minder aandacht gehad voor het keuzes maken en evt. stoppen met 

bepaalde diensten.  

Interactie tussen leden: doen we via socials, maar vooral ook expertgroepen. Hier gaan we straks 

nog verder op in. 

Anja: Herkenbaarheid van speeltuinen is dat iets om gezamenlijk op te pakken? Sommige tuinen zijn 

bijvoorbeeld wat ver afgelegen. Om zo het aantal bezoekers omhoog te halen.  

Henja: Wij herkennen dat, maar we hebben het zelf opgepakt. Bijvoorbeeld: actiever op social media, 

stickers op onze bussen, overal een vlag, nieuwe huisstijl. Ik zie niet goed hoe je dat landelijk kan 

oppakken? Ik denk eerder dat je dat per gebied oppakt.  

Lea: Wij hebben contact met appbouwers die een app hebben met alle speeltuinen op de kaart.  

We zijn ook in gesprek met Cruyff en willen hen vragen of zij ook die kinderen meenemen naar een 

speeltuin. Op die manier de verbinding maken. En er zijn ook buurtsportcoaches in NL. Laten we ook 

hen vragen om meer kinderen mee te nemen naar de speeltuin.  

Wout: Is het misschien een idee om bijvoorbeeld de ANWB of gemeenten te vragen om 

bewegwijzeringsborden standaard neer te hangen in de gemeenten in de buurt van de 

verenigingen? 

Dave: De ANWB staat ook op onze lijst om mee te praten n.a.v. de Buitenspeeldag. Er is ambitie 

om te zorgen voor minder auto’s op de straten, zoals autoloze zondag. We willen ook volgend 

jaar de Buitenspeeldag verlengen tot een week.  

 

Anja: In Groningen zijn er wensen om de speeltuinen in de zomer open te stellen als minicamping 

voor kinderen. Er is een grote groep die niet op vakantie gaat. Misschien is het leuk om daar ook 

in samen te werken.  

Ruud: Wij doen al 20 jaar een kampeernacht. Draaiboek staat op de NUSO-website: 

https://www.nuso.nl/artikel/kampeernacht-in-speeltuin-weerestein/  

 

7. De gevolgen van de coronacrisis voor speeltuinen 

 

Dave : Er is geld beschikbaar voor speeltuinen die inkomsten zijn misgelopen tijdens de eerste 

maanden van corona. Wij hebben toen aangegeven dat we liever niet hebben dat het naar 

gemeenten gaat. Wij hebben voorgesteld dat Jantje Beton het verdeelt over de speeltuinen. Maar 

dat vond het Ministerie geen goed idee, door allerlei juridische zaken. Uiteindelijk is het helaas 

dus naar gemeenten gegaan. We hebben al meerdere voorbeelden gezien waarbij de gemeente 

geld niet uitgeeft.  

https://www.nuso.nl/artikel/kampeernacht-in-speeltuin-weerestein/


We hebben een brief naar de VNG gestuurd en als zij niet reageren gaan we naar het Ministerie 

om te zeggen dat de gemeenten het geld niet uitgeven aan waar het voor bedoeld is.  

 

John: Dat is een felicitatie waard die 7,3 miljoen! In Leiden is het goed gegaan, wij hebben een 

koepel die 14 verenigingen onder zich heeft. Wij hebben een overzicht gemaakt van uitgaven en 

inkomsten. Dat tekort is netjes door onze gemeente uitgekeerd.  

Is dit niet geoormerkt dat het voor een specifiek doel is? 

 

Dave: Dat wordt steeds minder gedaan. Gemeentes hebben steeds meer verantwoordelijkheden.  

 

3. Expertgroepen 

 

Natuurlijke speeltuinen 

Ian Mostert (voorzitter, bestuurslid Speeldernis en nu werkzaam bij IVN):  

In december is een eerste bijeenkomst met de expertgroep, dan gaan we kijken naar welke 

thema’s er nu spelen.  

Lea: Het maken van een handreiking over hoe je, je speeltuin kan door ontwikkelen met meer 

groen en hoe je dat kan financieren, staat o.a. op de to-do lijst. 

 

Inclusieve speeltuinen 

Henja Bartelink: We hebben 13 november onze eerste bijeenkomst gehad. We hebben gepraat 

over wat een inclusieve speeltuin is. In januari komen we weer bij elkaar en gaan we naar een 

speeltuin in Rosmalen om daar te kijken hoe zij dit hebben aangepakt. We gaan o.a. ook kijken 

naar hoe we het samenspelen kunnen stimuleren. Het begin is er!  

In Enschede hebben we 18 speeltuinen en zijn we bezig met een pilot om 1 speeltuin helemaal 

inclusief te maken. We hebben een sterrensysteem waarmee we aangeven hoe inclusief een 

speeltuin is. 5 sterren is het meest ideaal.  

 

Ruud: is NSGK (nu Gehandicapte Kind) hier ook bij betrokken vanuit het samenspeelakkoord? 

Dave: Vanuit het samenspeelakkoord komt er o.a. een netwerk met info en praktische 

voorbeelden. Daarbij maken we graag gebruik van het wenkenblad en de speeltuinbende. Ook 

zijn we met het Gehandicapte kind bezig met een samenspeelfonds. We vragen om bijdrage van 

postcode loterij, ministerie VWS, maar ook vermogensfondsen en bedrijven.  

John: Wil een vraag meegeven aan de expertgroep: Kan de aandacht ook worden gevestigd op de 

sociale interactie voor kinderen met gedragsproblemen? Bijvoorbeeld kinderen met autisme. Hoe 

kunnen wij in Leiden ook activiteiten organiseren met deze doelgroep? 

Dave: Wij hebben ook contact hierover met de NVA.  

 

Basisfinanciering 

Anja Aaldering: Het MKBA onderzoek is bijna af. Nu gaan we een plan maken voor welke stappen 

we gaan nemen. Er kunnen ook nog mensen aansluiten! 

 

Bestuurlijke vernieuwing 

John van Haasteren: We zijn 2x bij elkaar geweest. Bestaan uit 6 leden verspreid door heel NL. 

Iedereen in een heel andere situatie, het is allemaal maatwerk.  

Wat we hebben gemaakt/gedaan: 

- Er is een toolkit vanuit een eerder project met VDS, daar zijn speeltuinen mee aan het 

experimenteren. 

- Stappenplan voor goed vrijwilligersbeleid 

- Top 5 van best practices die cruciaal zijn voor een goed vrijwilligersbeleid 



- Praktijkopdrachten om verenigingen te helpen  

- Start gemaakt met bespreken 3 zaken. Strategie (wie willen we zijn), structuur 

(organisatorisch), cultuur (hoe gaan we met elkaar om, wat verenigt ons) uit onderzoek 

blijkt dat hier te weinig aandacht voor is, terwijl het heel belangrijk is. 

 

 

 

9a. Intentie tot samenwerking met ver. Stads- en Kinderboerderijen Nederland en 
Steunpunt Kindervakantieorganisaties 

We hebben meerdere gesprekken gehad met beide organisaties. Zij hebben ons benaderd. Er ligt 

nu een intentieverklaring om te kijken of we de samenwerking naar een grotere hoogte kunnen 

brengen komend jaar. De RVT heeft akkoord gegeven, maar we kunnen alleen tekenen als leden 

ook akkoord geven.  

 

Henk: Ik zie een zoektocht naar op wat voor manier er wordt samengewerkt. Hebben jullie al een 

idee over op wat voor niveau jullie willen samenwerken?  

Dave: 2 mogelijkheden. Of een fusie waarbij beide organisaties fuseren met NUSO en NUSO een 

bredere organisatie wordt. Daarbinnen komen dan drie vakgroepen (kinderboerderijen, 

kindervakantie organisaties, speeltuinen). Een ander voorbeeld is afspraken maken over bepaalde 

diensten van ons waar zij gebruik van kunnen maken en een gezamenlijke lobby. In de loop van 

het jaar willen we kijken wat de beste vorm is, daar gaan we het dan over hebben op de ALV van 

juni.  

Anja: Goede ontwikkeling om breder te kijken. Kan veel voordelen opleveren om intensiever met 

andere organisaties te gaan samenwerken!  

Hans: Werkt dit door in de plaatselijke en regionale koepels?  

Dave: De leden van de VSKBN die zullen lid worden van NUSO. Het lijkt me logisch dat er op 

lokaal niveau dan verbinding plaatsvind. Maar hoe dat er precies uit gaat zien, daar moeten we 

nog naar kijken. 

Dave vraagt of hij deze intentieverklaring mag tekenen, dat mag!  

 

3. Intentie tot samenwerking met Speeltuinwerk Limburg 

Dave: We hebben met SpeL gesproken over hoe we met elkaar kunnen samenwerken.  

Er zijn 5 dubbelleden en 55 nieuwe leden.  

 

Ruud: Ik juich het op zich toe, verbreding is mooi! Alleen de kandidaat Limburgse speeltuinen 

begrijp ik niet goed. Fijn dat zij zich bij NUSO willen voegen, maar waarom blijven zij een losse 

entiteit? Dan maken zij wel gebruik van de diensten van NUSO, maar betalen zij met z’n allen 

maar €1.000,-.  

 

Dave: Dat is inderdaad weinig, maar dit is maar voor 1 jaar afgesproken. Daarna gaan we kijken 

hoe verder voor de lange termijn.  

 

Gerard: Spel wordt volledig gesubsidieerd door de provincie Limburg. Ook subsidie gekregen 

voor de komende 4 jaar. De gemeente weet ons steeds meer te vinden voor ondersteuning in hun 

beleid. Ook omdat Spel er nog tussen zit, gaan we kijken welke diensten de speeltuinen nou echt 
afnemen.  
 

Anja: Wat maakt de samenwerking met Limburg anders dan koepels? 



Dave: Limburg is gesubsidieerd met betaalde krachten. De geschiedenis is bepalend, we waren ooit 1 

organisatie en die is uit elkaar gevallen. Op deze manier proberen we stapsgewijs de banden weer op 

te bouwen. Er is in Limburg geen belang bij een fusie.  

Henk: Wat ik begrijp is dat ze alleen lid worden van NUSO voor het lidmaatschap en niet voor het 

hele dienstverleningspakket? 

Gerard: Wij hebben dat ook al lopen, dus ze zullen van veel minder diensten als verzekeringen etc. 

gebruik maken. 

Henk: De naam ‘Nederlandse Unie van Speeltuinverenigingen’ kan dat dan wel blijven bestaan? 

Dave: Het kan goed zijn dat als we gaan fuseren met vakantiekampen en kinderboerderijen dat we 

dan gaan kijken naar een nieuwe naam.  

 

11. Afsluiting vergadering 


