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Agendapunt 3: Nieuwe vereniging NUSO en proces 

Algemeen 

Beleidsterrein:  
BESTUUR/STRATEGIE 

ALV d.d.  
27 november 2021 

Onderwerp: 
Toelichting nieuwe vereniging NUSO en proces 

Naam opsteller: 
Dave Ensberg-Kleijkers, bestuurder 

Samenvatting: 
In november 2020 hebben de bestuurders van Jantje Beton, NUSO, de vereniging Stads- en 
Kinderboerderijen Nederland (vSKBN) en het Steunpunt Kindervakanties (SKV) gezamenlijk een 
intentieverklaring getekend om tot nauwe samenwerking te komen. Sindsdien is er een project- en 
stuurgroep actief die periodiek bijeen komt. Dat heeft geleid tot het volgende: 
 

- Aangezien stichting Steunpunt KinderVakanties (SKV) in tegenstelling tot vereniging NUSO 
geen vereniging is, kan er geen sprake zijn van een juridisch fusie. Een juridische fusie kan 
alleen plaatsvinden tussen dezelfde vormen rechtspersonen. Daarom kiest de bestuurder 
voor een activa/passiva-overdracht. Dit houdt in dat via een overeenkomst alles van SKV 
wordt overgedragen aan NUSO. Wanneer deze overdracht is afgerond, kan SKV worden 
ontbonden. Als er onverhoopt nog iets achterblijft in SKV na de overdracht aan NUSO, 
dient er een uitgebreide vereffeningsprocedure te worden doorlopen.  

- Alvorens de bestuurder tot ondertekening van de overeenkomst met SKV kan overgaan, 
dient de controller de ‘due dilligence procedure’ nog af te ronden. Dit is voor de RvT-
vergadering van 23 november wel afgerond, maar niet tijdig voor verzending van de 
vergaderstukken. De bestuurder zal hierover in de vergadering een mondelinge toelichting 
geven.  

- Na goedkeuring van de RvT legt de bestuurder het voorgenomen besluit tot ondertekening 
van de overeenkomst met SKV ter instemming voor aan de leden van NUSO. Dit gebeurt in 
de extra algemene ledenvergadering van 16 december a.s. (die online plaatsvindt via 
Teams). 

- Het bestuur van de vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland (vSKBN) kiest nog 
niet voor een fusie met NUSO, maar wil wel graag via een samenwerkingsovereenkomst 
dat NUSO per 1 januari 2022 diensten verleent aan hun vereniging en hun leden. Na een 
positieve evaluatie en met goedkeuring van zowel de Raad van Toezicht van NUSO als met 
instemming van de leden van beide verenigingen kan de fusie alsnog per 1 januari 2024 
plaatsvinden. 

- NUSO verbreedt door het voorgaande vanaf 1 januari 2022 haar werkgebied van 
speeltuinen naar kindervakanties, stads- en kinderboerderijen. Dat geeft de vereniging een 
ander profiel en daarvoor acht de bestuurder het wenselijk dat er sprake is van een 
nieuwe naam. Na overleggen met betrokken partijen is er gekozen voor een frisse en korte 
naam voor deze vernieuwde branchevereniging. De huisstijl wordt in lijn gebracht met de 
huisstijl van Jantje Beton. Deze nieuwe naam wordt tijdens de ALV onthuld. 

- De drie organisaties (NUSO, SKV en vSKBN) hebben samengewerkt aan een 
meerjarenbeleidsplan 2022-2024. Een daarop volgend plan zal een periode van vier jaren 
bestrijken (2024-2028) en tegen die tijd met inbegrip van de besluitvorming over de 
mogelijke fusie met vSKBN. 

- NUSO heeft in lijn met het meerjarenbeleidsplan gewerkt aan een jaarplan 2022. Er wordt 
momenteel nog gewerkt aan een strategie om zoveel mogelijk kindervakantieorganisaties 
te verleiden lid te worden van NUSO. 
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- De drie organisaties (NUSO, SKV en vSKBN) hebben ook samengewerkt aan een 
meerjarenbegroting. Pro forma voor de periode 2022-2026, maar in lijn met het 
meerjarenbeleidsplan 2024-2028 zal deze tzt herijkt worden. Een belangrijke ambitie is om 
de contributie stapsgewijs te verhogen, maar ook om in te zetten op overheidssubsidie 
van het ministerie van VWS zoals in het verleden ook aan de orde was bij NUSO. 

- In lijn met het voorgaande dienen de statuten van NUSO te worden gewijzigd. Daarnaast 
moeten alle verenigingen en stichtingen in Nederland vanaf 1 juli voldoen aan de nieuwe 
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet heeft een aantal gevolgen 
voor de governance van NUSO en vraagt impliciet om het wijzigen van statuten zodat 
NUSO ook statutair in lijn met de WBTR handelt. Deze wijzigingen zijn op verzoek van de 
bestuurder door het notariskantoor Van Doorne doorgevoerd. 

 

Vraag aan ALV  

- Instemmen met het meerjarenbeleidsplan 2022-2024 en bijbehorende 
(meerjaren)begroting.  

- Instemmen met het jaarplan 2022. 
- Instemmen met het voorgenomen besluit van de bestuurder voor ondertekening van de 

samenwerkingsovereenkomst met vSKBN. 
- Instemmen met het voorgenomen besluit van de bestuurder voor ondertekening van de 

overeenkomst met de activa/passiva-overdracht van SKV naar NUSO/LOS (met 
voorbehoud van een positieve due dilligence). Dit geschiedt in de extra algemene 
ledenvergadering van 16 december a.s. 

- Instemmen met het voorgenomen besluit van de bestuurder voor formalisatie van de 
notariële wijziging voor statutenwijziging. Dit geschiedt in de extra algemene 
ledenvergadering van 16 december a.s. 
 

Formele status agendapunt voor de ALV 

       X     Ter instemming   

 Ter vaststelling   

 Ter advies 

 Ter informatie  

 

 


