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VOORWOORD 

 
Verstoppertje spelen in een speeltuin om vervolgens over te gaan tot tikkertje en om de speelse minuten af te 
sluiten met het fictieve spel van een politieagent die een stoute boef achterna zit. Dat overkwam me in 2021 in 
een nieuwe speeltuin in Friesland. Deze speeltuin was het initiatief van een aantal actieve ouders uit de buurt. 
Ouders die de handen uit de mouwen wilden steken om het leven van hun kinderen en dat van andere 
kinderen leuker, gezelliger en veiliger te maken. Ze sloegen de handen ineen, startten een petitie en richtten 
vervolgens een speeltuinvereniging op. Ze vroegen de gemeente om financiële steun en ontvingen vervolgens 
subsidie voor de aanschaf van nieuwe, veilige speeltoestellen. En zo zijn veel van onze NUSO-leden ooit 
begonnen. Als een buurtinitiatief van betrokken ouders die vanuit liefde voor kinderen het verschil wilden 
maken. Zeker na de Tweede Wereldoorlog werden er de nodige speeltuinen opgericht om de ‘oorlogskinderen’ 
weer iets positiefs te bieden na de zware jaren vol ellende. 
 
Zo zijn er veel van onze leden al meer dan 70 jaar oud. Maar hoe oud ze ook zijn, ze zijn nog altijd bijzonder 
waardevol. Juist in het ‘coronajaar’ 2021 werden speeltuinen enorm veel bezocht, met name tijdens de strenge 
lockdowns toen veel andere voorzieningen gesloten waren. Speeltuinen die kinderen verwelkomden, konden 
rekenen op nieuwe trouwe bezoekers. Ouders hebben de speeltuin ook herontdekt als maatschappelijke 
voorziening in de buurt waar ze andere ouders kunnen ontmoeten, een leuk praatje maken en soms zelfs 
nieuwe vriendschappen aangaan. Speeltuinen zijn daarmee voor zowel jong als oud bijzonder belangrijk en 
relevant.  
 
Daarom ondersteunen wij als NUSO onze leden dolgraag en al 90 jaar met het kunnen zijn van speeltuin. Dat 
doen we op alle mogelijke manieren, waarover in dit jaarverslag meer te lezen is. Maar hoe we dat ook doen, 
het belangrijkste is het waarom: ervoor zorgen dat kinderen via het speeltuinwerk gelukkig en gezond kunnen 
opgroeien. En in het verlengde ervan: bijdragen aan gezellige, saamhorige buurten en wijken waar het 
aangenaam samenleven is voor jong en oud(er). 
 
Ik dank al onze leden en vooral alle vrijwilligers en professionals voor hun keiharde inzet voor hun 
speeltuin(en)! Zij zijn de kurk waar onze vereniging op drijft en vormen onze trots. Dank dat we er voor jullie 
mogen zijn en op naar de volgende 90 jaar samen! 
 
Dave Ensberg-Kleijkers 
Bestuurder 
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INLEIDING  

  
Het jaar 2021 was door de coronacrisis wederom voor veel van onze leden en de kinderen in Nederland een 
ingewikkeld jaar. Door de geldende maatregelen stond buitenspelen onder druk en was de rol van speeltuinen 
misschien wel belangrijker dan ooit. Door samen te werken en collectief onze stem te laten horen in de politiek 
hebben we veel bereikt. Zo hebben we er voor gezorgd dat gedurende de lockdowns speeltuinen open konden 
blijven. Hiermee waren we één van de weinige plekken waar kinderen de vrijheid hadden om te kunnen spelen. 
Daarnaast hebben we er voor gezorgd dat we als organisaties gecompenseerd werden voor doorlopende 
kosten. Denk aan de Buma, Sena en Filmservice. 
 
Gelukkig zijn we elkaar ook online op blijven zoeken. Hebben we ervaringen uitgewisseld binnen de vier 
expertgroepen (bestuurlijke vernieuwing, basisfinanciering, inclusieve speeltuinen en natuurlijke speeltuinen) 
en tijdens de ALV’s. Daarnaast is er ook veel live contact geweest tijdens de zomertour, waarin onze bestuurder 
Dave Ensberg 50 speeltuinen in 12 provincies bezocht. En hebben we samen met jullie ons 90 jaar jubileum 
feestelijk gevierd. 
 
Zoals in het jaarplan van 2021 stond beschreven, hebben we besloten om een nauwere samenwerking met 
andere kindgerichte landelijke organisaties te verkennen doormiddel van een gezamenlijke projectgroep. En 
met succes. Deze uitwerking heeft geleid tot een meerjarenbeleidsplan voor de komende 3 jaar en een nieuwe 
naam en identiteit, branchevereniging LOS. Wat betekent dat onze vereniging groeit. Vanaf 1 januari 2022 
nodigen we de participanten van SKV uit om lid te worden van de nieuwe brancheorganisatie. Voor de leden 
van vSKBN is gekozen voor een overgangsperiode (samenwerkingsovereenkomst) van 2 jaar, waarbij zij vanaf 1 
januari 2024 officieel toetreden tot de nieuwe brancheorganisatie. 
 
Ook hebben we de samenwerking met onze Limburgse collega’s van Speeltuinwerk Limburg (SpeL) verder 
uitgebreid. Samen hebben we diverse projecten (WBTR, Webinars, Rookvrije Kind omgeving) opgepakt en 
besloten om onze samenwerking in 2022 verder te verkennen op de thema’s: juridisch- en fondsenwervend 
advies, wet- en regelgeving, vernieuwde AIV en ondersteunende projecten. 
 
Aan het eind van 2021 heeft vereniging NUSO ruim 560 leden. Totaal bieden onze speeltuinen jaarlijks ruim 
280.000 kinderen een veilige en uitdagende speelplek. NUSO ondersteunt al 90 jaar lokale 
speeltuinorganisaties om bij te dragen aan speelkansen voor kinderen. Daarnaast hecht Jantje Beton al 53 jaar 
veel waarde aan deze unieke plekken waarin kinderen buiten spelen.  
 
De Algemene Ledenvergadering stelde in november 2020 het jaarplan 2021 vast. Voor u ligt het verslag van 
hoe NUSO en Jantje Beton in samenwerking met de speeltuinen uitvoering hebben gegeven aan dit Jaarplan.  
 
De Jaarrekening 2021 maakt deel uit van dit verslag. De leden wordt voorgesteld het Jaarverslag 2021 en de 
Jaarrekening 2021 vast te stellen op de Algemene Ledenvergadering van 2 juli 2022.  
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1. WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2021? 

 

Doelstellingen 2021 

  

• Het ondersteunen van de vereniging NUSO en daarmee de ruim 560 bij NUSO aangesloten 

speeltuinen.  

• Het aangaan van samenwerking met partners die zich eveneens inzetten voor de (spelende) 

ontwikkeling van kinderen en jongeren. 

• Bijdragen aan het vernieuwen van het lokale en/of regionale bestuur van ten minste 20 

speeltuinorganisaties.  

• We versterken de onderlinge interactie tussen NUSO leden doormiddel van de vier expertgroepen op 

de vier concrete speerpunten. Verder stimuleren we de interactie via het platform op twee 

onderwerpen per maand.  

• We voeren namens de leden een ambitieuze belangenbehartigingsagenda uit met daarin drie concrete 

speerpunten.  

• We werken toe naar een nieuwe meerjarenstrategie voor de lange termijn waarbij we o.a. stappen 

zetten voor een financieel sterkere positie van de vereniging NUSO. 

• 25% van alle speeltuinen doet jaarlijks mee aan ten minste 4 projecten van Jantje Beton met als doel 

meer speelkansen en -ruimte voor kinderen. 

Hieronder beschrijven we hoe we aan onze doelstellingen voor 2021 hebben gewerkt. 
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Kernactiviteit 1. Basisondersteuning  

 

 

• NUSO heeft voor haar leden in 2021 negen keer een coronaprotocol opgesteld in samenwerking met 

het ministerie van VWS. 

• De verzekeringen zijn gecontinueerd. NUSO biedt leden een goed en in vergelijking goedkoop 

verzekeringspakket.  

• Een gesprek met BUMA heeft plaatsgevonden en vooralsnog houden we vast aan de bestaande 

kortingsregeling van 19,5%. Daarnaast hebben we compensatie kunnen realiseren tijdens de 

lockdowns. 

• De samenwerking met Filmservice wordt voortgezet. Ook met Filmservice hebben we compensatie 

kunnen realiseren tijdens de coronacrisis. 

• Teruggave van energiebelasting verzorgen we voor de speeltuinen via bureau Hezelburcht, voor een 

gunstig tarief van 15%.  

• Gratis advies en steun door de medewerkers op diverse onderwerpen zoals veiligheid, vrijwilligers, 

financiën, subsidies, wet- en regelgeving etc. NUSO wordt door haar leden geregeld gebeld en gemaild 

met diverse vragen (wekelijks gemiddeld tussen de 40 en 50 vragen). Dit aantal is afgelopen jaar 

wederom erg hoog door de coronasituatie en aanpassing in wet- en regelgeving. De medewerkers 

geven antwoord op de vragen, zo nodig schakelen we externe deskundigen in.  

• Voor het juridisch advies geldt dat een inschatting van de situatie en basisadvies gratis zijn. Het gaat 

daarbij om de eerste hulp. Voor meer specialistische hulp kunnen speeltuinorganisaties tegen een 

gereduceerd advies gebruik maken van de jurist. Voor tien speeltuinorganisaties hebben we in 2021 

de jurist ingeschakeld. In 2021 hebben we ook een Webinar georganiseerd om de leden op weg te 

helpen met de WBTR. 

• Leden van NUSO hebben in 2021, zes keer gebruik gemaakt van individueel fondsenwervend advies. 

Daarnaast hebben we een Webinar georganiseerd i.s.m. Jantje Beton om de leden op weg te helpen 

met fondsenwerving.  

 

Communicatie 

 

NUSO communiceert met haar leden via verschillende communicatiekanalen (e-mail, website, Speelmail, 

digitale nieuwsbrief, Facebook, Twitter, Speeltuin Platform) om het ondersteuningsaanbod onder de aandacht 

te brengen, de speeltuinen met elkaar te verbinden en de speeltuinen te informeren over de actualiteit.  
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Kernactiviteit 2 Bestuurlijke vernieuwing 

 
Bestuurlijke vernieuwing blijft een uitdaging voor veel speeltuinorganisaties. Veel organisaties hebben moeite 
om vrijkomende vrijwilligersfuncties op te vullen en extra vrijwilligers aan zich te binden. Ook blijven 
bestuurders – algemeen geformuleerd - soms (te) lang zitten en gaan (te) weinig met hun tijd mee. Verjonging 
en algehele vernieuwing blijft een aandachtspunt. Om NUSO-leden hierin te ondersteunen, hebben we de 
volgende projecten in 2021 uitgevoerd: 
 

Bestuurlijke vernieuwing met VDS (Vlaamse Dienst Speeltuinwerk) 

• Samen met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) voeren we het project Bestuurlijke Vernieuwing 

sinds 2019 uit. We wisselen onderling kennis uit en werken we aan een gezamenlijk product ter 

ondersteuning van bestuurlijke vernieuwing. Dit doen we met mede financiering van uit het Youth in 

Action programma van de EU. In 2021 hebben we dankzij deze subsidie 11 besturen kunnen trainen.  

 

Bewustwording NUSO-leden via expertgroep bestuurlijke vernieuwing 

• In 2021 is de expertgroep bestuurlijke vernieuwing vier keer bij elkaar gekomen voor overleg. Binnen 

deze expertgroep kijken we naar wat speeltuinorganisaties nodig hebben om de continuïteit van het 

bestuur (en de overige vrijwilligers) speeltuin te waarborgen. De expertgroep legt de vinger op de zere 

plek en ondersteunt doormiddel van concrete acties en producten: 

• In 2021 heeft de expertgroep het thema ‘cultuur’ en de rol hiervan binnen het bestuur met elkaar 

verkend en in een notitie uitgewerkt. 

• De expertgroep heeft verder samen een verdiepend Webinar gevolgd over cultuurverandering en de 

inzet daarvan in de dagelijkse praktijk. 

• Daarnaast hebben door een extra aanvraag bij Fonds1818 nog eens 5 speeltuinbesturen kunnen 

trainen in bestuurlijke vernieuwing. 

 

Aandachtspunten 

Helaas zijn we er niet in geslaagd de 20 speeltuinbesturen te trainen in bestuurlijke vernieuwing. Tijdens onze 

telefoongesprekken en speeltuinbezoeken horen we veel behoefte aan ondersteuning op dit gebied. Toch zien 

we dat wanneer er kansen zijn om vanuit NUSO deel te nemen aan een training of workshop het aantal 

aanmeldingen gering is. In 2022 gaan we met de leden kijken naar andere opties om de ondersteuning te 

krijgen bij de speeltuinen die dit het hardst nodig hebben. 
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Kernactiviteit 3 Interactie tussen NUSO-leden 

 

NUSO-leden missen de onderlinge interactie, zo is duidelijk geworden uit het ledenonderzoek 2019. We zien 

veel voordelen wanneer de interactie tussen NUSO-leden toeneemt, met name door goede ervaringen en 

lessen uit te wisselen rondom het speeltuinwerk in het algemeen en specifieke thema’s. 2021 was door de 

coronamaatregelen wederom een lastig jaar waarin live contact een uitdaging bleef. Toch zijn we elkaar ook 

online op blijven zoeken. Zo hebben de vier expertgroepen (bestuurlijke vernieuwing, basisfinanciering, 

inclusieve speeltuinen en natuurlijke speeltuinen) elkaar diverse keren opgezocht en hebben we elkaar digitaal 

gezien tijdens diverse Webinars en de ALV’s. Gelukkig is er ook veel live contact geweest tijdens de zomertour 

en het jubileumfeest. 

 

Aandachtspunten 

Wel zien we dat ondanks het online platform, de online en live bijeenkomsten het lastig blijft alle leden te 

betrekken en bereiken. In 2022 gaan we binnen de mogelijkheden ook kijken naar andere manieren om elkaar 

op te zoeken en kennis uit te wisselen 
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Kernactiviteit 4 Belangenbehartiging  

 
In 2021 heeft NUSO zich wederom ingezet voor een aantal inhoudelijke speerpunten aan de hand van een 
belangenbehartigingsagenda bestaande uit de drie concrete speerpunten, namelijk:  
1. Meer inclusieve speeltuinen (in elke gemeente tenminste één inclusieve speeltuin in 2024);  
2. Meer natuurlijke speeltuinen (ten minste twee natuurlijke speeltuinen per provincie extra in 2024);  
3. Basisfinanciering voor elke speeltuin. 
 
De volgende acties om de belangen van de NUSO-speeltuinen te behartigen zijn in 2021 ondernomen: 
 

• Dit jaar hebben we extra ingezet om het gesprek met overheden te openen op het gebied van: 

o Financiële steun voor speeltuinen tijdens de coronapandemie. 

o Duidelijke wetgeving over het belang- en het openhouden van speeltuinen tijdens de 

lockdown. 

o Voorkomen van bezuinigingen en verhoging van kosten voor speeltuinen. 

o Het financieel (blijven) ondersteunen van speeltuinwerk door de lokale- en rijksoverheid. 

• In 2021 heeft NUSO de gemeentelijke lobby voortgezet om de financiële steun (7,3 miljoen euro voor 

alle vrijwillige jeugd- en jongerenorganisaties) ook daadwerkelijk uitbetaald te krijgen bij de 

speeltuinen. In 15 gemeenten is er één op één bemiddeld tussen de bestuurders van de 

speeltuinorganisatie en de desbetreffende contactpersoon bij de gemeente.  

• NUSO heeft op diverse momenten aandacht besteed aan het belang van speeltuinwerk. Zo zijn er 

tijdens de zomertour van de bestuurder van NUSO 50 speeltuinen bezocht waar via social media en 

lokale media aandacht voor is geweest.  

• Bij de landelijke politiek hebben we gelobbyd voor de wettelijke verankering van speeltuinen. De 

lobby was succesvol. In 2021 steunde een meerderheid in de Tweede Kamer de Motie Van 

Nispen/Westerveld: gericht op het onderzoeken of een wettelijke verankering van buitenspelen en 

buitenspeelruimte als verantwoordelijkheid van de (lagere) overheid meerwaarde kan hebben, al dan 

niet als onderdeel van de toekomstige Sportwet. 

• Spelen is de basis voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Dat is het belangrijkste uitgangspunt 

voor het speeltuinwerk. Jantje Beton draagt het recht op spelen uit. In 2020 kwam Jantje Beton 

veelvuldig in de landelijke, regionale en lokale media over het belang van buiten spelen.  

• SamenSpeelFonds: Jantje Beton en NUSO hebben in 2021 gewerkt aan een opzet van dit fonds en 

gelobbyd voor financiering. En met resultaat. Vanaf medio 2022 kunnen de eerste speeltuinen een 

aanvraag indienen voor financiële ondersteuning.  Ook is het SamenSpeelNetwerk doorontwikkeld 

waardoor er de website voorzien is van richtlijnen voor het ontwerpen van een samenspeelplek. 

Daarnaast is de helpdesk sinds 2021 operationeel zodat speeltuinen direct ondersteund kunnen 

worden in allerhande vragen rondom spelen voor kinderen met en zonder beperking. 

• NUSO-speeltuinen zijn maatschappelijk van grote waarde. De inzet van NUSO bij het realiseren van de 

doelstellingen uit het Nationaal Preventie Akkoord (ministerie van VWS) hebben we meerdere keren 

onder de aandacht gebracht. Zo zijn er diverse video’s en berichten verschenen over het belang van 

een rookvrije speelomgeving (Rookvrije Generatie) en de inzet van NUSO-speeltuinen hierin.  

• Verder behartigden we het belang van onze leden bij rijks- en lokale overheden en maatschappelijke 

organisaties, bijvoorbeeld:  

o We nemen voor de speeltuinen deel in het overleg over de Warenwet Speeltoestellen en de 

NEN-commissie.  

o Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA): we zijn betrokken bij de het onderzoek 

naar de risico’s van opblaasbare speeltoestellen. We informeren de speeltuinen hierover.  

https://www.jantjebeton.nl/
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o We werken nauw samen met het Platform vrijwillige inzet (NOV) en andere landelijke 

verenigingen.  

o We scannen actuele wet- en regelgeving en informeren de speeltuinen daarover. Zo waren 

we betrokken bij de nieuwe richtlijnen rondom bestuursaansprakelijkheid (WBTR) en 

VeiligheidNL over de risico’s van opblaasbare speeltoestellen.  

• Natuurlijke speeltuinen: vanuit de financiële bijdrage voor de herinrichting van speeltuinen hebben in 

2021 vier speeltuinen en vier bewonersinitiatieven een bijdrage ontvangen van Jantje Beton. 

Natuurlijk spelen is hierin een belangrijk thema.  

 

Kernactiviteit 5 Samenwerking met (potentiële) ketenpartners 

 

2021 stond in het teken om nauwere samenwerking met andere kindgerichte landelijke organisaties te 

verkennen. Zo werkten we al samen met onze Limburgse collega’s van Speeltuinwerk Limburg (SpeL). Samen 

hebben we diverse projecten (WBTR, Webinars, Rookvrije Kind omgeving) opgepakt en besloten om onze 

samenwerking in 2022 verder te verkennen op de thema’s: juridisch- en fondsenwervend advies, wet- en 

regelgeving, vernieuwde AIV en ondersteunende projecten.  

Daarnaast zijn we in 2021 gestart met de projectgroep voor een nieuwe gezamenlijke brancheorganisatie met 

Steunpunt Kindervakanties (SKV) en de vereniging voor stads- en kinderboerderijen Nederland (vSKBN). En met 

succes. Deze uitwerking heeft geleid tot een meerjarenbeleidsplan voor de komende 3 jaar en een nieuwe 

naam en identiteit, branchevereniging LOS. Wat betekent dat onze vereniging groeit. Vanaf 1 januari 2022 

nodigen we de participanten van SKV uit om lid te worden van de nieuwe brancheorganisatie. Voor de leden 

van vSKBN is gekozen voor een overgangsperiode (samenwerkingsovereenkomst) van 2 jaar, waarbij zij vanaf 1 

januari 2024 officieel toetreden tot de nieuwe brancheorganisatie. 
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Kernactiviteit 6 Projecten Jantje Beton 
 
Sinds 2015 vormen NUSO en Jantje Beton een personele unie. Onderdeel van deze intensieve samenwerking is 
de verbinding van projecten die direct of indirect bijdragen aan de spelende ontwikkeling van kinderen. NUSO-
leden hebben in 2021 gebruik gemaakt van de volgende projecten:  
 

• De Speelkaravaan komt eraan!: is een landelijk project dat bijzondere speelactiviteiten aanbiedt aan 

kinderen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. De vrolijke activiteiten zijn op het vlak van 

theater, circus en sport & spel. De Speelkaravaan bezoekt speeltuinen in heel Nederland.  De grootste 

uitdaging in 2021 werd wederom door corona gevormd. Het doel was om het project in 2021 uit te 

voeren in en rond 20 speeltuinen. In 2021 hebben we op 32 locaties speelactiviteiten aangeboden en 

deden ruim 600 kinderen mee. Kinderen die opgroeien in armoede kunnen veelal niet deelnemen aan 

vrijetijdsactiviteiten. Jantje Beton wil hier verandering in brengen door met de Speelkaravaan naar de 

armste buurten van Nederland te gaan.  

• Project Rookvrije speeltuinen: Vanuit dit project ondersteunen we NUSO-leden met communicatie, 

(gratis) materialen en ondersteuning. We hebben als doel om eind 2025 maar liefst 100% van de 

NUSO-speeltuinen rookvrij te maken. Ook dit jaar hebben we weer veel speeltuinen op weg kunnen 

helpen, waardoor zij de stap naar rookvrij hebben gezet. Aan het eind van 2021 was 80% van de 

speeltuinen rookvrij. Onze bijdrage vanuit het ministerie van VWS is verder verlengd tot 1 juli 2022 om 

onze ambitie voort te zetten. 15% van de leden heeft in 2021 deelgenomen aan dit project. 

• Het project Bestuurlijke vernieuwing met onze partner de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) is in 

2021 voortgezet (zie kernactiviteit 2). Dit doen we met medefinanciering vanuit het Youth in Action 

programma van de Europese Unie.  

• SamenSpeelNetwerk: Vanuit het SamenSpeelAkkoord heeft het ministerie van VWS in 2019 subsidie 

beschikbaar gesteld voor het opzetten van het SamenSpeelNetwerk. Jantje Beton/NUSO en het 

Gehandicapte Kind zijn hiervan de trekkers (zie kernactiviteit 4 voor verdere uitwerking). In 2021 zijn 

ten minsten 15% van de leden bij dit netwerk betrokken geweest. Direct door deelname en of het 

doen van een belofte en indirect door het gebruik maken van de helpdesk en/of mail. 

 

Kernactiviteit 7 Opzetten meerjarenbeleidsplan  

 
Eind 2021 heeft de projectgroep het meerjarenbeleidplan en de bijbehorende meerjarenbegroting opgeleverd. 

Deze is op 27 november 2021 vastgesteld in de ALV. 
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2. BESTUUR EN ORGANISATIE  

 

Bestuur en Raad van Toezicht 
Sinds de samenwerking tussen NUSO en Jantje Beton per 1 januari 2015, valt NUSO onder hetzelfde bestuur als 
Jantje Beton. Sinds februari 2019 is Dave Ensberg-Kleijkers de bestuurder van NUSO. Het strategisch beleid en 
de dagelijkse leiding zijn in zijn handen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op zijn beleid.  
 
Op 31 december 2021 was de Raad van Toezicht als volgt samengesteld:  
 
Voorzitter  

• Mirjam van ’t Veld  

Hoofdfunctie: Voorzitter Landelijke Huisartsen Vereniging 

 

Overige leden  
• Pieter Broekaart 

Hoofdfunctie: Oud Executive Vice President ABNAMRO bank. 

• Anna van Berkum 

Hoofdfunctie: Senior beleidsadviseur en projectleider Wijkzaken gemeente Leeuwarden 

• Manon Vanderkaa  

Hoofdfunctie: Directeur V&VN 

• Milo Schoenmaker  

Hoofdfunctie: Bestuursvoorzitter Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 

• Paul van Gessel  

Hoofdfunctie: Zelfstandig adviseur Strategie en Communicatie; interim-en projectmanagement 

• Anko van Hoepen  

Hoofdfunctie: Vicevoorzitter PO-Raad (tot 1 januari 2022) / Voorzitter College van Bestuur SPO 

Utrecht (vanaf 1 januari 2022) 

 

  

https://www.jantjebeton.nl/
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Organisatie  

 
De leden van de vereniging NUSO stellen jaarlijks in de ALV het plan voor het komende jaar vast.  
Het Jaarplan 2020 van de vereniging NUSO is uitgevoerd door de Jantje Beton-organisatie. In onderstaand 

organogram is zichtbaar hoe NUSO is ingepast. 

 

 

 

Zie ook het jaarverslag 2021 van Jantje Beton  

Personeel NUSO 

NUSO heeft sinds de personele unie met Jantje Beton geen eigen personeel, maar maakt gebruik van 

medewerkers van Jantje Beton.   

 

Algemene ledenvergadering  

 
De Algemene ledenvergadering van de vereniging NUSO werd in 2021 drie keer gehouden. Namelijk op 

zaterdag 26 juni 2021,  zaterdag 27 november 2021 en een extra ALV op donderdag 16 december 2021.  

  

https://www.jantjebeton.nl/
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3. FINANCIEN 2021 
 

Zie bijlage voor de jaarrekening.  

 

Zoals in de jaarrekening is te zien hebben we in 2021 minder uitgegeven dan begroot. Dit is een direct gevolg 

geweest van de corona pandemie. Doordat alle overleggen, bijeenkomsten en overige 

(communicatie)werkzaamheden online hebben plaatsgevonden hebben we hier minimale kosten voor 

gemaakt.  

 

https://www.jantjebeton.nl/

