
Verslag van de NUSO-algemene ledenvergadering gehouden op zaterdag 26 juni 2021. 

 

Aanwezig: Stg. Speel-en Sportter. Uit Zoelmond, SV Kabouterdorp uit Veldhoven, Bsv de 

Kapertjes uit Hillegom, Stg. Kade uit Roosendaal, SV Weerestein uit Hillegom, 

Speeltuinvereniging Oosterkwartier uit Baarn, SV Lingewijk uit Rotterdam, 

Kindervreugd uit Zeist, Speeltuinvereniging Lingewijk uit Gorinchem, Stichting 

Enschedese speeltuinen uit Enschede, Voorzitter Expertgroep Natuurlijk Spelen uit 

Rotterdam, Speeltuincentrale Groningen. 

Paul van Gessel namens de RvT,  Dave Ensberg-Kleijkers, Lea van Dongen en Daphne den 

Dekker namens NUSO / Jantje Beton.  

 

1. Agenda wordt vastgesteld 

  

Paul van Gessel is historicus en nu ongeveer 2 jaar lid van de RvT van NUSO. Hij stelt zichzelf voor.  

  

2. Verslag van de vorige vergadering  

- In het vervolg paginanummers toevoegen 

Verder wordt het verslag goedgekeurd. 

  

3. Begroting 2021 

Dit hebben we de vorige keer al toegelicht, dus we gaan verder naar punt 4. 

  

4. Jaarverslag 2020 

Bestuurder Dave Ensberg-Kleijkers: 2020 was een ingrijpend jaar. We hopen dat we nu naar rustiger 

vaarwater gaan. We hebben de organisatie nog overeind gehouden, met als hoogtepunt de 

financiële steun voor speeltuin die verlies hebben geleden door de coronacrisis.  

Dave vraagt of er vragen zijn over het jaarverslag. Er zijn geen vragen. Het jaarverslag 2020 wordt 

vastgesteld.  

5. Jaarrekening  

De RvT heeft al goedkeuring gegeven aan de bestuurder om de jaarrekening vast te stellen. 

Paul van Gessel: De continuïteit van bedrijfsvoering van Jantje Beton was belangrijk. We moesten 

voorkomen dat we een structureel financieel probleem zouden krijgen. Veel inkomensbronnen 

vielen weg, maar daar tegenover stonden voorzieningen van de overheid. Die hebben de schade 

enigszins kunnen beperken. Desondanks zien we helaas toch ontstaan dat er vaak geteerd moet 

worden op het eigen vermogen.  



Als we naar de toekomst van Jantje Beton en NUSO kijken, moeten we alert blijven. Goed kijken naar 

de kosten. Door veel van onze financiers zal immers ook een hand op de knip gehouden worden.  

Er is bij NUSO een begin gemaakt met het consolideren van de kosten.  De accountant vindt dat het 

volgende boekjaar van NUSO volledig geconsolideerd moet worden met de financiële cijfers van 

Jantje Beton. Dit, omdat het een personele unie is en het financiële onderscheid voor de accountant 

niet goed te maken is. NUSO heeft een tekort van €137.000 euro in de jaarrekening. Er worden 

hiervoor wel plannen gemaakt en zijn al een aantal maatregelen getroffen. Onder andere gaat er 

gekeken worden naar de hoogte van de contributies.  

Ook geeft Paul complimenten aan het bestuur van Dave.  

Pat Kwakernaat van SV Lingewijk uit Gorinchem vraagt welke maatregelen er al zijn getroffen voor 

kostenreductie?  

Dave reageert: Op blz. 77 zie je dat er minder is uitgegeven dan begroot. Ook heeft er een 

reorganisatie plaatsgevonden bij Jantje Beton en NUSO. Er is onder andere – met pijn in het hart – 

van meerdere collega’s, waaronder Leon Kloos, afscheid genomen.  

Dave: we zijn bezig met een verandertheorie. We zeggen nu aan de samenleving en financiers dat als 

ze ons geld geven, we er ‘mooie en goede dingen voor kinderen mee doen’. Dat moet strakker, 

feitelijker en beter worden onderbouwd. Daardoor kunnen we makkelijker en meer geld ophalen uit 

de samenleving, zoals bij vermogensfondsen. 

NUSO is een andersoortige organisatie dan Jantje Beton, maar de contributie is al jarenlang te laag. 

Er zijn twee manieren:  

- contributie verhogen naar een voor NUSO kostendekkend niveau (maar dit betekent eigenlijk 

‘plukken van een kale kip’) 

- Wij hebben een maatschappelijke functie. Kan er geen structurele bijdrage zijn van de 

Rijksoverheid?  

Dave zegt dat hij ervan overtuigd is dat een enigszins redelijke en haalbare contributieverhoging niet 

voldoende gaat zijn om het financiële tekort van NUSO te dekken. 

Pat: Ik begrijp de noodzaak. Ik weet wat de maatschappelijke functie is van de speeltuin. Het is 

belangrijk dat er structureel iets komt. Zo lang dat er niet is, moeten we misschien kijken of we 

structureel op lagere kosten kunnen opereren. Als organisatie zeer kritisch kijken wat is een nice to 

have en wat is echt nodig. Ik zie dat er voornamelijk is bezuinigd op innovatie.  

Dave: Innovatie gaat in deze over de manier waarop we speeltuinen helpen om te vernieuwen, 

bijvoorbeeld door het gebruik van games.  

Gerard IJff van Speeltuinwerk Limburg: Ik denk dat het belangrijk is hoe je elkaar in de kracht kan 

zetten. We kunnen misschien de ervaringen van de samenwerking van SpeL met NUSO gebruiken als 

argumenten bij subsidiënten in andere steden/provincies.  

Dave: Ik zou een groot voorstander zijn van provinciale NUSO-consulenten voor het ondersteunen 

van speeltuinen, zoals we dat in het verleden ook hadden. We kunnen de financiering hiervan 

misschien op basis van visie bij de Rijksoverheid afdwingen.  

Siska van de Speeltuincentrale in Groningen: Positief om te kijken waar liggen de kansen! Ik zie het in 

Groningen ook, wij zoeken steeds de kansen op en daar staat vaak ook weer geld tegenover.  



Paul: er is net een reorganisatie en we moeten oppassen met bezuinigen. Als je reorganisatie op 

reorganisatie doet, sla je de organisatie murw. Door de coronacrisis zijn er wel veel maatschappelijke 

argumenten voor het behouden van de speeltuin. Denk aan gebied van gezondheid, 

verdeeldheid/sociale cohesie, etc. Het is inderdaad mooi om op die manier op zoek te gaan naar 

kansen.  

Dave: het zou kunnen dat het nieuwe kabinet er meer ruimte voor gaat geven. Dan zullen wij 

meteen aan de lijn hangen. Daarvoor zijn we ook volop aan het lobbyen in Den Haag. 

Er zijn verder geen opmerkingen. De jaarrekening wordt vastgesteld.  

6. Voortgang jaarplan 2021  

In essentie loopt alles door. We zullen wel een paar dingen wijzigen:  

- We krijgen korting van BUMA.  

- We hebben gekeken naar de behoefte van de NUSO-bus en de kosten. En besloten dat dit 

niet in dezelfde vorm door kan gaan. Hierop komen we nader terug in de ALV van november. 

- We gaan ook kijken naar ons magazine de Speelmail, kunnen daar bijvoorbeeld onder 

betaling advertenties in van speeltuinleveranciers, etc.? 

- Ook dit jaar zijn we bezig met lobby in Den Haag, o.a. over de resultaten van ons MKBA-

onderzoek en inclusief spelen 

- We zijn in gesprek met de Vriendenloterij over kras-en-winacties voor speeltuinen.  

- We zijn vanuit Jantje Beton bezig met een innovatie van de Collecte waar ook speeltuinen 

van kunnen profiteren op termijn. 

Pat: In de statuten in artikel 19.3 staat dat het meerjarenbeleidsplan meetbare doelstellingen (KPI’s) 

moet bevatten. Wat zijn die meetpunten en waar zijn die inzichtelijk voor de leden? 

Dave noemt een paar meetbare onderdelen vanuit het jaarplan 2021: 

- Cijfer onderzoek van leden minstens een 7,5. 

- We willen 560 speeltuinen ondersteunen. 

- Bestuurlijke vernieuwing minstens 20 besturen ondersteund. 

- 4 expertgroepen met 2 concrete onderwerpen per maand op het platform. 

- 25% van de speeltuinen doet mee aan tenminste 4 projecten van jantje beton . 

Pat vraagt: Hoe hebben de leden hier inzicht in?  

- Op de ALV wordt het vastgesteld 

- Je mag tussentijds contact opnemen om te vragen naar de huidige cijfers 

Pat reageert: Ik hoor een hoop. Ik vind het moeilijk om te horen wat de NUSO nu voor mij als 

speeltuin doet. Het moet duidelijk blijven wat NUSO voor de speeltuinen doet. We hebben zelf nog 

nooit iemand gezien van de NUSO, dat vind ik jammer. Ik zie vooral eenrichtingsverkeer. Mijn tip zou 

zijn: laat meer zien wat je van plan bent en wat je realiseert.  

Dave:  

- We hebben een ledenonderzoek waarin leden aangeven wat ze belangrijk vinden (vooral 

verzekeringen, maar ook dat er iemand zich uitspreekt in Den Haag/belangenbehartiging) 

- We communiceren via Facebook, Speelmail, platform, website, nieuwsbrief en nieuwsflits 

- De interactie met leden is versterkt sinds 2020 door de expertgroepen 



De vereniging is niet alleen kantoor, maar juist leden onderling. We willen de ‘zwakkere leden’ aan 

de ‘sterkere leden’ koppelen.  

Pat: Maar hoe weet je wat een zwak lid is? Ik zie vooral heel veel naar me toe komen en weinig naar 

jullie toe. Ik heb wel een enquête ingevuld en stuur regelmatig mails. Maar hoe bepaal je dat iemand 

een zwakke speeltuin is? Als iemand niks van zich laat horen, hoe weet je dat dan? 

Dave: We zijn niet bij machte om alle leden preventief te ondersteunen. Alleen door uit te stralen: 

trek aan de bel als het niet goed met je gaat. We hebben bijvoorbeeld ook iemand van 

fondsenwerving met wie leden kunnen bellen om hulp te krijgen met fondsenwerving.  

Pat: Er zijn kansen om dingen anders te doen. Ik zeg niet dat het niet gebeurt, maar ik hoop dat er 

iets meer over nagedacht wordt. Iets minder in kwantiteit communiceren, maar meer in kwaliteit.  

Lea van Dongen, projectleider NUSO vraagt: Hoe zou je het voor je zien? Wat zou je nodig hebben? 

Pat: Als organisatie meer bijeenkomsten organiseren, meer je gezicht laten zien. We bestaan 75 jaar 

en er is nog nooit iemand langs geweest.  

Lea: We zijn niet zo bemand dat we in elke regio iemand hebben zitten. We hebben 1,5fte qua 

bezetting. We hebben de ruimte niet om leden te bezoeken als we ondertussen ook de mail moeten 

beantwoorden en de telefoon moeten bemannen.  

Pat: Begrijp ik, de oplossing is ook niet makkelijk. Misschien vaker via Teams? 

Siska: Ik krijg altijd meteen antwoord als ik een mailtje stuur. Dat gaat bij mij altijd heel vlot.  

Pat: We hebben 500 leden, maar er zijn er zo weinig in deze vergadering.  

Dave: Gaat deze zomer een provinciale tour doen langs veel speeltuinen c.q. leden. Dat heeft in 

coronatijd niet gekund.  

Gerard: Voor communicatie heb je een zender en een ontvanger nodig. Basale speeltuinen hoe 

bereik je die? Die kijken niet naar de website en lezen geen nieuwsbrief. Om hen mee te krijgen heb 

je echt het fysieke 1 op 1 contact nodig.  

Verder zijn er geen vragen. 

7. Hoe gaat het nu bij jullie? 

Saskia van de Speeltuincentrale Groningen vertelt: Wij merken dat er extra gemeentelijk budget is 

vrijgekomen door corona. Er zijn veel extra inkomsten om activiteiten te organiseren. Als koepel 

verdelen we dat onder de Groningse speeltuinen. De gemeente is een tijdje eigenaar van het gebied 

geweest. Zij hielden zelf toezicht, zodat onze vrijwilligers dat niet zelf hoefden. Dat ging heel goed.  

We merken alleen dat er minder vrijwilligers zijn, omdat we eerder minder activiteiten hebben 

kunnen organiseren.  

Henja uit Enschede: We hebben net vorige week de coronasteun gekregen. We zijn vrij snel weer 

open gegaan, dus dat was fijn. We worden gesubsidieerd door de gemeente. We hebben onderhoud 

etc. van speeltoestellen on hold gezet, waardoor we speeltuinen die het lastig hadden te kunnen 

ondersteunen. We hebben ook geld gekregen van provincie en Rabobank en de speeltuinen hebben 

hun hand boven water kunnen houden.  



Gerard IJf uit Limburg: Een beetje hetzelfde beeld. De kleine speeltuinen zijn in winterslaap gegaan 

en er vrij goed uit gekomen. Alleen de grotere speeltuinen met veel vaste lasten hadden zorgen. We 

hebben veel leden met een zwembad, die hebben moeilijk gehad welke regels ze moesten volgen. 

Zijn we een zwembad of een speeltuin?  

Pat Kwakernaat van SV Lingewijk uit Gorinchem: ervaring dat de speeltuin herondekt is. We hebben 

een enorme toename aan bezoekers. 600 leden! Er zijn geen andere zaken die ze afleiden, dus we 

zien ook dat vrijwilligers meer bereid zijn om te helpen. Van 30km afstand komen kinderen naar ons 

toe om te spelen. 

8. Samenwerking vSKBN en SKV 

Lea van Dongen is projectleider van deze samenwerking en vertelt: In het document staan de eerste 

contouren van de nieuwe organisatie. Naar aanleiding daarvan hebben we ook een oproep gedaan 

onder de leden voor wie wil meedenken. Aanmelden daarvoor kan nog steeds.  

We zijn nu bezig met hoe het besturingsmodel eruit gaat zien, hoe we omgaan met contributie en 

commerciële leden.  

Er zijn geen vragen.  

9. Presentaties expertgroepen 

Expertgroep Bestuurlijke vernieuwing 

John van Haasteren: Er is een nieuw lid in de expertgroep: Siska Sytema van Speeltuincentrale 

Groningen.  

- Notitie vrijwilligersbeleid opgezet. Stappenplan gemaakt.  

- We hebben een eerste kennisbijeenkomst gehad over het thema cultuur binnen de 

speeltuinorganisatie.  

Expertgroep Natuurlijk spelen 

Ian Mostert: We kijken naar waar de speeltuinen nu staan en waar de behoeftes zijn. Het moet 

speeltuinen niet afschrikken, maar juist enthousiast maken om iets te gaan doen.  

We hebben bijvoorbeeld ook nagedacht of we een ludieke actie kunnen bedenken. Zoals het NK 

tegelwippen. Welke gemeente haalt de meeste tegels uit de voortuin? Dat werkt heel goed. 

Lea: in het najaar gaan we publiceren.  

Expertgroep Inclusieve speeltuinen 

Henja: vorig jaar al nagedacht over een document voor inclusieve speeltuinen. Daar is een 

stappenplan van gemaakt. We gaan het samenvoegen met samenspeelnetwerk. 

Binnenkort hebben we een afspraak met Ilse van der Put, zij was eerder leider van de 

Speeltuinbende.  

Dave: waarschijnlijk kunnen leden vanaf oktober een aanvraag doen voor financiën om hun 

speeltuin inclusief te maken via het nieuwe SamenSpeelFonds. En waarschijnlijk ook faciliteren van 

lokale crowdfunding acties om speeltuinen inclusief te maken. 

Expertgroep Basisfinanciering 

Met opmerkingen [DD1]: @Lea van Dongen Is dit zo 
volledig of hoort hier nog iets achter? 

mailto:l.vandongen@jantjebeton.nl


Lea: Het MKBA-onderzoek was leidend voor deze expertgroep. Hieruit is een stappenplan gekomen 

waar speeltuinen zelf mee aan de slag kunnen met hun gemeente. Dit vind je op de site.  

Dave: we hebben hier in de media-aandacht voor gevraagd, maar niet gekregen. Wel zijn er 

Kamervragen gesteld. Maar de antwoorden hierop waren teleurstellend. Het komt erop neer dat het 

kabinet zei dat gemeenten hiervoor zelf verantwoordelijk zijn. We zijn nu met een advocaat in 

gesprek of het mogelijk is om speeltuinen in de wet te krijgen. Of aansluiten bij een bestaande wet.  

  

10. Rondvraag 

Dave: Binnenkort lanceren we vanuit Jantje Beton een Jantje Beton Prijs: voor de meest 

speelvriendelijke gemeente van Nederland. Deze wordt op 24 november uitgereikt. Hopelijk komt er 

een gemeente naar voren die ook het speeltuinwerk een warm hart toedraagt.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 


