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Kom ook naar de NUSO ledenvergadering
Alle NUSO-leden kunnen zaterdag 14 april a.s. tijdens een algemene
ledenvergadering bij speeltuin Kruiskampkwartier, Pullstraat 3 in Amersfoort
meepraten over de toekomst van de NUSO. Gaan we samenwerken of alleen
verder? De vergaderstukken staan vanaf 5 april a.s. op het ledendeel
van www.nuso.nl. Opgeven voor het bijwonen van de vergadering kan via
info@nuso.nl

 

Kondig NUSO-bus aan met poster
Verenigingen die de NUSO bus op bezoek krijgen kunnen dat
promoten met een poster waarop wij de gegevens invullen.
Aanmelden bij j.blijderveen@nuso.nl De bus bevat sinds kort
een freeplayer van Nijha: www.nijha.nl Exclusief voor NUSO-
leden biedt Nijha dit toestel aan met tien procent korting.
Zie  www.nijha.nl/nuso Ook de voetbalmuur van Yalp zit weer
in de bus, zie www.sutuwall.com

 

Landelijke speeltuindag 16 juni aanstaande
Talloze verenigingen hebben zich al opgegeven voor de landelijke speeltuindag
zaterdag 16 juni a.s.. De NUSO grijpt  de economische recessie aan om de
speeltuin onder de aandacht te brengen als goed en betaalbaar
uitje. Deelnemers ontvangen een pakket met promotiemateriaal en
gadgets. Opgeven bij c.kramer@nuso.nl

 

Nieuwe informatiefolders op www.nuso.nl
Op het ledendeel van www.nuso.nl zijn bij het Handboek Speeltuinwerk diverse
nieuwe informatiefolders toegevoegd die u kunt downloaden. Het gaat onder
andere om het belang van een kascommissie, maatschappelijke stages in de
speeltuin, on line vrijwilligerswerk, kleurrijk spelen en de ANBI- en SBBI-regeling,
zie ook www.anbi.nl

 

Groen Speelplezier
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Groen speelplezier is een nieuwe NUSO-uitgave vol speelse
activiteiten voor in, om en met natuur in de speeltuin. Ze zijn
makkelijk uit te voeren en vragen weinig voorbereiding of
hulpmiddelen. NUSO-leden kunnen het boek in print gratis
aanvragen via info@nuso.nl of downloaden
http://www.nuso.nl/images/stories/pdf/groen_speelplezier.pdf

  

Draaiboek over renovatie
Hoe pak je stap voor stap de renovatie van je speeltuin aan?
Speeltuinvereniging Moby Dick in Beverwijk bundelde de
ervaringen van de grootscheepse renovatie in een draaiboek.
Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan de aanpassingen
voor kinderen met een beperking

 http://www.nuso.nl/images/stories/pdf/moby_dick.pdf  en www.speeltuinbende.nl 
                      

 

Focus op talent
Movisie stelde de brochure ‘Focus op talent’ samen met tips
voor vrijwilligersorganisaties bij het aantrekken van mensen met
een beperking. Volgens Movisie is er een pool aan talenten van
mensen met een beperking die niet door het vrijwilligerswerk
wordt aangeboord. Terwijl er vaak wel tekorten zijn. Zijn er
verenigingen die met vrijwilligers met een beperking werken
dan horen we dat graag: c.kramer@nuso.nl

http://www.movisie.nl/137783/def/home/publicaties/publicaties/

 

Staat uw vereniging al op www.nuso.nl?
In het overzicht met speeltuinen op de NUSO-site www.nuso.nl staan al veel
speeltuinen. Maar staat uw vereniging er al bij? Zo, nee vraag dan een
loginnaam en wachtwoord aan bij: info@nuso.nl
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