
 

 

Verslag van de NUSO-algemene ledenvergadering gehouden op 16 
december via TEAMS.  

  
Aanwezig:  
Wout van der Brug, lid expertgroep - Ruud van der Lee, Speeltuin Weerestein in Hillegom – Maaike 

Peltenburg, eilandstede en griftstede uit Utrecht – Henk Bleyendaal, speeltuin Papegaai in Haarlem –

Lliesbeth van de Krol van de Speelakker in Noordwijkerhout – Carolien Ruighoek, natuurspeeltuin de 

Speeldernis in Rotterdam – Sisca Sytema, Speeltuincentrale Groningen – Myrte van Gurp, kandidaat 

voor het voorzitterschap van de vakgroep – Henja Bartelink, Stichting Enschedese speeltuinen. 

Pauline van der Loo, Lea van Dongen, Dave Ensberg-Kleijkers en Daphne den Dekker namens 

NUSO/Jantje Beton. 

 

1. Mededelingen 

Pauline, teamleider Impact bij Jantje Beton zit de vergadering voor, omdat Dave, bestuurder van 

NUSO, zijn stem kwijt is. Ze vraagt of iedereen akkoord is dat de vergadering wordt opgenomen. Er is 

geen bezwaar.  

 

2. Behandeling van de agenda:  
1. Verslag vergadering 27 november 2021  
Niemand heeft opmerkingen. 

2. Statutenwijziging  

Pauline van der Loo vraagt of er vragen zijn over de statutenwijzigingen. 

Henk Bleyendael: We gaan voor de nieuwe naam LOS. Is het een afkorting van iets of een 

merknaam? 

Pauline: Het is geen afkorting van iets. 

Dave: LOS staat voor lekker los gaan. We laten alles los, ook afkortingen. 

Ruud: Ik vind het een mooie naam! Wat is er precies veranderd in de statuten?  

Lea van Dongen: Je ziet opmerking wolkjes in de zijkant staan.  

Pauline vraagt of de statuten kunnen worden vastgesteld. Dat kan.  

 

De statuten worden vastgesteld. 

 
3. Kiezen vakgroep voorzitter 
  
De voorzitter vormt samen met de vakgroep voorzitter kindervakanties en de bestuursvoorzitter het 

algemeen bestuur. Pauline geeft een PowerPoint presentatie over de gewenste kwaliteiten en de 



belangrijkste taken van de vakgroep voorzitter. Ook vertelt ze over de procedure van het kiezen van 

de voorzitter.  

De kandidaten stellen zichzelf voor: 

Carolien Ruighoek:  

Carolien heeft vorig jaar een overstap gemaakt naar deze sector. Haar hart ligt bij natuur en spelen. 

Ze is nu een jaar directeur van de Speeldernis. Als ze daar vanaf haar kantoor de kinderen ziet 

aankomen en in de bomen klimmen (wat gewoon mag) en door de modder sjouwen. Vies worden en 

een beetje scheuren in je kleren mag! Een van haar speerpunten is om mensen daarvan te 

overtuigen. Ze staat voor vies worden en risicovol spelen. Ook vindt ze dat in haar speeltuin een te 

wit team is gekeken naar de buurt. Ze vindt het belangrijk dat kinderen zich helemaal herkennen en 

thuis voelen op de plek waar ze komen spelen.  

Henk Bleyendaal:  

Henk is al vanaf 1999 actief in het speeltuinwerk. Hij heeft een passie voor de vrijwilligers. Ze zetten 

zich in om speeltuin overeind te houden, maar met name voor het spelende kind. Dat moeten we 

gaan koesteren en waarderen, en ondersteunen waar mogelijk. Henk wil op dat vlak een steentje 

bijdragen door zijn ervaring. Hij wil het speeltuinwerk toekomstbestendig maken. En aanhaken bij 

ontwikkelingen in de maatschappij. Zoals de rol van speeltuinen in gemeentes. Wij hebben een 

unieke positie bij de gemeentes en in Nederland, daarop moeten we ons profileren. Op landelijk 

niveau ligt er veel deskundigheid, maar die liggen nog teveel op de plank. Zijn rol is om die 

waardevolle info op regionaal niveau uit te dragen bij speeltuinen en gemeentes. Met eenvoudige 

maatregelen wil hij een hoop bereiken.   

 

Sisca Sytema 

Sisca is coördinator van de Speeltuincentrale Groningen. Daar heeft ze veel kansen benut en gezocht 

die aansloten bij wat de gemeente wilde. Kinderen kunnen in de zomervakantie bijvoorbeeld het 

vakantiegevoel beleven in de Groningse speeltuinen. Dat is een manier van werken die ze nog niet in 

veel andere speeltuinen heeft gezien. Ze hebben veel geld gekregen om het volgend jaar weer te 

organiseren. Volgens Ciska is er veel kennis en kunde aanwezig in speeltuinen in Nederland die we 

niet van elkaar kennen, maar nog met elkaar moeten delen. Ze heeft verder geen speerpunten, maar 

wil leden gaan vragen naar wat zij willen.  

 

Liesbeth van de Krol 

Liesbeth is voorzitter van speeltuin de Speelakker in Noordwijkerhout. Dit is vanaf het begin een 

inclusieve speeltuin. Maar er waren aparte onderdelen en daardoor gingen de kinderen met en 

zonder een beperking niet samen spelen. Dit is iets waar ze veel waarde aan hecht, dat álle kinderen 

samen speen. Daaronder valt onder andere ook verschillende culturele achtergronden, rijke of arme 

ouders, enzovoort. Bij haar in de speeltuin is spelen gratis. Ze willen dat er helemaal geen drempels 

zijn. Ook wil ze dat het een maatschappelijke plek is, van ontmoeting. De een kan helpen snoeien, de 

andere met financiën. Ze sluit verder aan bij wat er tijdens deze ALV is gezegd. Ze zou ook met de 

vakgroep en leden willen overleggen wat hun speerpunten zijn. Ze werkt zelf bij Alzheimer Nederland 

en doet vrijwilligerswerk in de kerk bij uitvaarten. Ze heeft veel vrijwilligerswerk gedaan en vindt het 

daarom leuk om die ervaring als vakgroep voorzitter in te zetten.  

Myrte van Gurp 

Myrte sluit zich aan bij alles wat eerdere sprekers hebben verteld. Ze komt zelf uit de wereld van de 



kinderopvang. Indirect komt ze op veel speelplaatsen. Daardoor kijkt ze met een andere blik naar de 

speeltuinen in Nederland. Ook als moeder komt ze in de speeltuin. Ze betrapt zichzelf erop dat ze op 

het bankje zit en toch even bijv. haar mail checkt, want de kinderen zijn zo lekker aan het spelen. 

Maar wat ze tegen ouders wil zeggen is: kijk en speel mee met je kind! Daar wil ze voor gaan. Ze 

heeft een leuk gesprek gehad met Pauline. Pauline vroeg wat haar mooiste speelherinnering is. Dat 

vindt Myrte een mooi uitgangspunt om het gesprek te voeren. Vanuit die hoek wil ze een gooi doen 

naar het voorzitterschap! 

Pauline van der Loo reageert: Fantastisch hoeveel passie er is voor het spelende kind.  

Dave zegt: Vijf geweldige kandidaten, wat een rijkdom! Veel dank allen hiervoor. 

Lea leidt het stemmen via de mentimeter.  

Na een aantal rondes stemmen (een paar keer geen meerderheid) wordt Henk benoemd als 

vakgroep voorzitter met een meerderheid van 3 stemmen. 

4. Rondvraag  
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

 

5. Afsluiting vergadering  
Pauline bedankt iedereen voor hun aanwezigheid, wenst iedereen fijne feestdagen en sluit de 
vergadering af.   
 

 

  

 


