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Verslag van de NUSO-algemene ledenvergadering gehouden op zaterdag 27 november 
2021 (via Teams).  
 
 
 
Aanwezig: Wout van de Brug – Zeist; Pat Quakernaat, SV Lingewijk-Gorinchem; Ruud 

van der Lee, SV Weerestein-Hillegom; Henja Bartelink, SES-Enschede; 
Gerard Ijff, SPEL Limburg; John van Haasteren, LBS-Leiden; Henk 
Bleyendaal, De Papegaai-Haarlem, Everhard van Veen, Utrecht Natuurlijk – 
Utrecht; Marija van der Wel Boskovic, Ons Kinder Belang-Alkmaar; Saskia 
Beelen,Bsv De Kapertjes-Hillegom; Siska Speeltuincentrale-Groningen; Dave 
Ensberg-Kleijkers, NUSO; Lea van Dongen, NUSO; Pauline van der Loo, 
NUSO.  

 
 
1. Opening vergadering en welkom 
 
Dave heet iedereen van harte welkom en benoemt dat vandaag een historische vergadering 
is.  
 
 
2. Concept verslag Algemene Ledenvergadering 26 juni 2021 

 
Het verslag wordt vastgesteld met de volgende wijzigingen:  

• Gele markering pagina 3 wordt verwijderd.  

• Opmerking pagina 5 wordt verwijderd.  

• Gerard IJff was wel aanwezig  
Met dank aan Daphne.   
 
 
3. Toelichting nieuwe vereniging NUSO en proces 
 
Dave vult aan op de notitie:  

• Raad van Toezicht NUSO heeft goedkeuring gegeven voor de voorliggende 
documenten 

• 16 december as. extra ALV t.b.v. statutenwijziging 

• 25 november jl. unaniem goedkeuring door de ALV van de vSKBN 
 
Tijdens de ALV is met elkaar gesproken over de samenwerking met vSKBN en SKV aan de 
hand van de voorliggende stukken. De belangrijkste bespreekpunten en afspraken zijn:  

• Samenwerking met Jantje Beton: deze blijft conform besluitvorming 2015. Jantje 
Beton en NUSO zijn nu een personele unie/fiscale eenheid. Dit verandert niet, het 
gaat in de besluitvorming over de vereniging NUSO.  

• Inbreng nieuwkomers: due dilligence is in de afrondende fase. SKV heeft een positief 
saldo, geen schulden en verplichtingen. Voor vSKBN is dit nog niet aande orde (eind 
2023).  

• Besluitvorming samenwerking / fusie met vSKBN:  we gaan twee jaar samenwerken, 
er is nog geen sprake van fusie. Eind 2023 evalueren we de samenwerking en wordt 
het besluit voor 1 januari 2024 aan de ALV voorgelegd. 

• Vakgroepen: voor de herkenbaarheid, voorkomen dat belangen vermengen, juiste 
ondersteuning en passende kennisuitwisseling is gekozen voor de vakgroepen zodat 
de speeltuinen en kindervakanties eigen inbreng en bevoegdheid hebben. Dit blijven 
we apart organiseren. De besluitvorming voor de speeltuinen vindt plaats in de 
vakgroepen.  
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• De vergadering onderschrijft dat er eenheid in verscheidenheid is. De voordelen zijn 
groter dan de nadelen. Er is veel dat ons bindt. Voor Jantje Beton staat de 
verbinding met het spelende kind voorop.  

• Betrokkenheid leden: er zijn enerzijds zorgen over de betrokkenheid van de leden bij 
de ALV, anders zijn de beelden dat de leden zeer tevreden zijn en de voorkeur 
geven aan de tijd te geven aan de speeltuin, vrijwilligers etc. Afgesproken wordt een 
volgende ALV een voorstel te agenderen over de betrokkenheid van de leden. Er is 
gesproken over regionale bijeenkomsten, inhoudelijk thema tijdens de ALV,  e.a. 
moet met de kleine organisatie mogelijk zijn.  

• Kansen: de vergadering ziet in de samenwerking veel kansen voor kinderen. Het 
biedt ook kansen om op lokaal en regionaal niveau meer en beter samen te werken. 
Bijvoorbeeld in projecten, het werven van vrijwilligers en het lokaal verbinden met 
kindervakanties en kinderboerderijen.  

• Voordelen van de samenwerking:  1. Gezamenlijke projecten uitvoeren. 2. 
Belangenbehartiging: makkelijker onderhandelen met de gemeente. Massa is meer 
invloed op landelijke en lokaal niveau 3. Fondsenwerving, voor Jantje Beton 
kanstrijker door de grote achterban.   

• Nieuwe naam: de vergadering vindt de naam uitstekend, een inspirerende naam. 
Maar ook jammer na 90 jaar, wel wordt aangegeven dat het nodig is om de wereld 
wakker te schudden.   

 
 
4. Vaststellen Meerjarenbeleid 2022-2024 
 
Met het amendement dat op bladzijde 8 een speerpunt vrijwilligers wordt toegevoegd, stelt 
de ALV het Meerjarenbeleid vast, inclusief de wijziging van de naam.  
Eind 2023 evalueren we de samenwerking met vSKBN en legt de bestuurder de ALV het 
besluit voor al dan niet te fuseren.  
 
Afgesproken wordt dat de oproep van de vakgroepvoorzitter wordt aangevuld met de 
procedure en informatie over ureninzet etc. De ondersteuning van het bureau blijft.  
 
 
5. Vaststellen Meerjarenbegroting 2022-2026 
 
De ALV stelt de Meerjarenbegroting vast.  
Dave zegt toe volgende vergadering de voortgang te delen m.b.t. de subsidieaanvraag VWS 
en de ALV mee te nemen in een plan B / alternatief voor de lange termijn.  
Bij de behandeling van de jaarrekening, voorjaar 2023 wordt verder gesproken over het 
vermogen.  
 
 
6. Vaststellen Jaarplan 2022 
 
Het jaarplan 2022 wordt vastgesteld door de ALV. Ook hier wordt in een speerpunt 
vrijwilligerswerk toegevoegd.  
Keurmerken geldt alleen voor de SKV en voor speeltuinen vindt een verkenning plaats.  
 
 
7. Vaststellen Samenwerkingsovereenkomst vSKBN 

 
De ALV is akkoord met de ondertekening van de overeenkomst.  
De beoordeling van de samenwerking in 2023 zal zijn op de genoemde punten: projecten, 
belangenbehartiging en fondsenwerving.  
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8. Concept overdrachtsovereenkomst SKV 
 
De ALV stemt in met de ondertekening van de overdrachtsbijeenkomst, onder de 
voorwaarde dat het due dilligence-onderzoek positief is.  
 
Dave rapporteert op de ALV van 16 december aan de leden. Lea verstuurt daarover nog een 
bericht aan de leden en het komt op de site. De ALV vindt plaats op 16 december, 20.00 uur 
online. Belangrijkste agendapunt is de de wijziging van de statuten. Daarvoor is geen 
quarom vereist.   

 
 
9. Stand van zaken expertgroepen + profiel vakgroep voorzitter 
 
Met het uitschrijven van de ALV van 16 december as., geven we meer toelichting op proces. 
Daarin nemen we mee: de wijze van ondersteuning door het bureau, tijdsinvestering en de 
totstandkoming van het budget.  
 
 
10. Benoemen nieuw lid RvT Anko van Hoepen 
 
De benoeming is akkoord.  
De ALV spreekt over hoe de werkwijze van benoemen eruit zou moeten zijn. Wat zijn de 
ideeen en de wensen? De leden komen daarvoor met een voorstel.  
In het algemeen vindt de vergadering dat de betrokkenheid vanuit de RvT groter mag zijn. 
Voorstellen op schrift en in de vergadering is gewenst. Dave neemt dat mee voor de 
zelfevaluatie van de RvT.  
 
 
11. Rondvraag 
 
Gerard vraag naar een modelregelement voor de WBTR. Lea geeft aan dat daarvoor een 
stappenplan (ondersteuning op maat) is ontwikkeld en beschikbaar, ook via SPEL. Het 
bureau bekijkt of het gewenst is met Van Doorne samen te werken.  
Henk blikt terug op het 90 jarig jubileum. Het was een mooi feest, maar het aantal bezoekers 
viel tegen. Vanuit het bureau en andere leden wordt dit gedeeld.  
Pat vraagt nogmaals aandacht voor het kleine aantal leden dat deelneemt aan de ALV. Dave 
geeft aan daar met Lea en Pauline verder over na te denken, zie ook bovenstaande 
afspraak.  
 
 
12. Afsluiting vergadering 

 
Dave dankt allen voor de aanwezigheid, betrokkenheid en het vertrouwen.  


