
Samenwerkingsovereenkomst tussen vSKBN en NUSO 

 
Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland (vSKBN) is dé landelijke brancheorganisatie voor stads-en 

kinderboerderijen in Nederland die met 220 aangesloten leden een belangrijk deel van de branche van in totaal 

500 stads- en kinderboerderijen vertegenwoordigt. De branche kent in totaal jaarlijks circa 30 miljoen 

bezoekers.  

 

De vereniging Landelijke Organisatie voor Speeltuinwerk en Jeugdrecreatie (NUSO) ondersteunt meer dan 560 

aangesloten lokale speeltuinorganisaties. 8 miljoen kinderen en volwassen bezoeken jaarlijks de speeltuin, 

waarin ruim 11.000 vrijwilligers actief zijn.  
 

vSKBN en NUSO hebben als gezamenlijk doel om bij te willen dragen aan de (spelende) ontwikkeling van elk 

kind in Nederland. In het “Meerjarenbeleidsplan 12.11.2021” (hierna: mjb) hebben vSKBN, NUSO, en Stichting 

Steunpunt Kindervakanties (SKV) als gezamenlijk brancheorganisatie hun ambities voor het voetlicht gebracht. 

Door de krachten te bundelen kunnen partijen als één branchevereniging zorgen voor betere en effectievere 
dienstverlening t.b.v. hun achterban. Gezamenlijk stimuleren partijen de speeltuinen, kinderboerderijen en 

kindervakantieorganisaties om veilig, toegankelijk, uitdagend en actueel te zijn. In 2022  zal NUSO een statutenwijziging 

ondergaan met daarin een naamswijziging voor de nieuwe organisatie waar SKV vanaf januari 2022 in op gaat.  

Met deze overeenkomst willen vSKBN en NUSO hun samenwerking en de daaruit voortvloeiende afspraken 

concreet maken.  

 

1. Basis voor samenwerking  

Partijen vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren opgroeien in een speelrijke, uitdagende en natuurlijke 

omgeving. Dat draagt bij aan hun gezonde ontwikkeling. vSKBN  en NUSO ondersteunen in totaal ruim 900 

aangesloten kinderboerderijen, speeltuinen en kindervakantieorganisaties. Samen met deze organisaties 

zetten partijen zich in voor voldoende en kwalitatief goede speel-, ervaringsplekken en speelkansen voor 

kinderen en jongeren in Nederland. Partijen versterken elkaar met alle aanwezige expertise. Voor 2022 zullen 

de taken binnen de organisatie verdeeld worden conform het document: “taakverdeling overgangsperiode 

12.11.2021”. 

2. Vorm van samenwerking 

Voor de samenwerking tussen vSKBN en NUSO is gekozen voor een ingroeimodel voor de jaren 2022 en 2023. 

Voor de komende jaren betekent dat de vorm van samenwerking als volgt is:  

- vSKBN blijft in de huidige vorm bestaan; 

- vSKBN sluit een collectief lidmaatschap (vergelijkbaar met een koepel) af bij de NUSO voor haar leden in die 

zin dat vSKBN lid van NUSO; 

- Dit lidmaatschap geeft toegang tot het dienstverleningsmodel van NUSO/Jantje Beton en collectieve 

belangenbehartiging op gezamenlijke thema’s (zie mjb voor volledige dienstverlening); 

- vSKBN is als lid (bij monde van (een afgevaardigde van) het bestuur van vSKBN) vertegenwoordigd in de ALV. 

Na 2 jaar (eind 2023) wordt de samenwerking geëvalueerd. Deze evaluatie resulteert in òf beëindiging van de 

samenwerking òf een doorgroei naar een (juridische) fusie waarbij de leden van vSKBN overgaan naar NUSO. 

3. Evaluatie 

Er zijn twee evaluatiemomenten per jaar (juni en november) waarbij de voortgang van de samenwerking wordt 

besproken. De samenwerkingsovereenkomst kan worden beëindigd met inachtneming van een termijn van 12 

maanden (december 2022) . Aan het einde van 2022 wordt op basis van de evaluatie gekeken naar het al dan 

niet wijzigen van het document ‘taakverdeling overgangsperiode 12.11.2021’.  

4. Frequentie en soort overleg 

Ieder kwartaal is er bestuurlijk overleg tussen de bestuurders van NUSO en vSKBN over de voortgang, samen 

op te pakken thema’s en lopende zaken. Daarnaast onderhoudt de voorzitter van vSKBN regelmatig contact 

met de werkorganisatie over de dienstverlening vanuit NUSO aan de stads- en kinderboerderijen. De voorzitter 



van vSKBN sluit tweemaal per jaar aan bij de ALV als collectief vertegenwoordiger vanuit de stads-en 

kinderboerderijen. 

5. Financiën 

Jaarlijks wordt er in november vanuit NUSO een factuur verstuurd aan vSKBN omtrent de samenwerking. Voor 

2022 is het lidmaatschap voor vSKBN vastgesteld op €12.500. Voor 2023 streven we naar een bijdragen vanuit 

vSKBN van 25% van de jaarlijkse omzet. Tijdens de evaluatie eind 2022 zal het definitieve bedrag voor 2023 

worden vastgesteld. 
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