Speelse zaken
ieuws en nieuwtjes van NUSO Noord

Feestelijke opening van twee speeltuinen in Sleen

De wipveer is het enige toestel wat alle renovaties, sinds de opening 45 jaar geleden, heeft overleefd

Na inspectie van de speeltuinen in 1997,
zijn 2 locaties zeer slecht bevonden, en
zijn er plannen gemaakt voor herinrichting
van deze beide speelplekken. Aan de
kinderen van de openbare en christelijke
basisscholen is gevraagd tekeningen te
maken. Deze tekeningen moesten betrekking hebben op de wensen wat zij in de
speeltuin wilden aan toestellen. Aan de
hand van deze tekeningen zijn wij aan het
werk gegaan met de voorbereidingen,
zoals een ontwerp
Communicatie met tekening en een
alle partijen moet financieel verslag
optimaal zijn.
en beleidsplan.
Dit is opgestuurd naar de gemeente Sleen,
ook zijn enkele aanvragen de deur uit
gegaan naar diverse subsidieverstrekkers.
De aanvraag is bij de gemeente op
onverklaarbare wijze nooit behandeld
geworden. Na tientallen telefoontjes en
brieven en een herindeling naar gemeente
Coevorden en natuurlijk de nieuwe AIVregeling, zijn wij maar opnieuw begonnen
met een subsidieaanvraag.
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Op 14 mei was het zover, maar liefst twee
speeltuinen werden door locoburgemeester mevr. T. Klip feestelijk
geopend. Naast enkele genodigden waren
er natuurlijk de kinderen (maar liefst
160!) en ook ouders aanwezig. Al met al
een geslaagde middag.

Kinderlandschap ging onze belangen
behartigen m.b.t. de levering van de

gewenste speeltoestellen en ook de bijbehorende tekening en offerte werden
door hen geleverd. Tevens hadden wij nog
enkele sponsors zoals de Rabobank en een
Kinderdagverblijf, dat gelegen is naast de
speeltuinen. Het financiële plaatje rond
deze aanvraag moest opnieuw worden
aangepast. Na het klaren van deze klus is
er een nieuwe aanvraag de deur uit
gegaan naar de gemeente Coevorden en
naar het Fonds Samen Buitenspelen.
Het Fonds Samen Buitenspelen heeft
iemand van de NUSO langs gestuurd om
het e.e.a. te controleren en een rapport
op te stellen. Na beoordeling heeft zowel
de gemeente als het Fonds onze aanvraag
goedgekeurd en een subsidiebedrag
toegekend, zodat we met de leverancier
rond de tafel konden om een leveringsplan
op te stellen. Na een drukke tijd van
opruimen, uitgraven en voorbereiden
werden de eerste toestellen begin februari
geleverd en de laatste kwam eind maart.
Natuurlijk zijn wij nog niet helemaal klaar;
de laatste puntjes moeten nog worden
aangepast, o.a. de groenvoorziening. Dit
kan pas in het najaar.

Nieuw jasje
Voor u ligt een vernieuwde
uitgave van onze
nieuwsbrief.
Deze heeft de passende titel
'Speelse zaken'
gekregen.
Ook dit keer boordevol verhalen,
activiteiten, tips en informatie over het
Speeltuinwerk in de drie Noordelijke
provincies. We wensen u veel leesplezier.

Landelijke NUSO
Hoe staat het momenteel met de NUSO?
De Landelijke NUSO is bezig met het
maken van een doorstart. De vereniging
NUSO blijft bestaan en een aantal
stichtingen wordt afgestoten of gaat op
in de vereniging. Eind juni ontvangen alle
leden van de NUSO een brief waarin
uitgebreidere informatie zal staan over
hoe de NUSO doorgaat.

Symposium
Het spel en de knikkers
Dit symposium voor ambtenaren en
welzijnswerkers uit de drie Noordelijke
provincies wordt op
donderdag 30 september 2004
in Drachten georganiseerd.
Centrale thema's die dag zijn:
participatie - communicatie - financiën
Binnenkort krijgt u van ons de
vooraankondiging.

Tip voor andere speeltuinbesturen die
willen renoveren:
heel belangrijk in dit verhaal is dat de
'communicatie' met alle partijen optimaal
moet zijn. Als er al vragen zijn, aan wie
dan ook, stel deze dan ook zodat je later
niet in de problemen komt omdat je het
niet wist.

Anja Heling,
Speeltuinvereniging Kindervreugd

Sluiting dreigt voor Speeltuinwerk Drenthe - B.S.V. Helpman-Oost krijgt een natuurlijke speeltuin - Er speelt van alles in Fryslân
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Sluiting dreigt voor Speeltuinwerk Drenthe
+
De provincie heeft de conceptnota klaar
voor het beleid 2005-2008. Hierin kiest
de provincie heel duidelijk voor een
beperkt aantal preferente organisaties
die structureel subsidiegeld krijgen.
Helaas staat Speeltuinwerk Drenthe niet
in de lijst van zgn. preferente organisaties. Als dit niet verandert zullen we, na
bijna 5 jaar, aan het eind van het jaar
moeten sluiten.
Het lijkt dat de landelijke tendens zich
doorzet naar de provincies. Men is van
mening dat de gemeenten de ondersteuning aan speeltuinvrijwilligers moeten
oppakken. Onze ervaring is dat, hoewel
sommige gemeenten het graag anders
zouden zien, dit niet voldoende gebeurt
door onvoldoende tijd of deskundigheid.

We geven ons niet zo gauw gewonnen,
momenteel zijn we druk bezig een lobby
op te zetten om de politieke partijen te
overtuigen van de noodzaak voor het kind
om buiten ter spelen en de ondersteuning
aan de vrijwilligers die daarvoor nodig is.

Terug van zwangerschapsverlof
Op 10 december 2003 is onze zoon in goede
gezondheid geboren. Hij heeft de namen:
Jari Valentijn gekregen. Langs deze weg wil
ik iedereen bedanken voor de getoonde
belangstelling. Inmiddels heb ik mijn
werkzaamheden als consulent Speeltuinwerk
Drenthe weer hervat. - Ciska Vriesema

Hoe kunt u helpen?
Op dit moment zijn we bezig met een
klanttevredenheidsonderzoek. Hierin staat
ook een aantal vragen over de noodzaak
van ondersteuning. Als u vindt dat dit moet
blijven, geef dit dan goed aan in het
vragenformulier dat u binnenkort ontvangt. De uitkomsten gaan we bundelen en
bezorgen op het Provinciehuis. Mocht u
verder nog suggesties hebben, dan horen
we deze natuurlijk graag.

+

Wordt vervolgd!

+

'Speelse' TIP!
Bent u bezig met renovatie van uw speeltuin
en op zoek naar geld hiervoor? Naast het
grote fonds Samen Buiten Spelen is er ook
een aantal kleinere fondsen en (regionale)
bedrijven die een steentje willen bijdragen
aan goede speelvoorzieningen voor kinderen.
De consulenten van Drenthe en Groningen
hebben hiervan een overzicht dat u gratis
kunt aanvragen.

Website
Om u nog beter van dienst te kunnen zijn,
zijn we momenteel bezig met het maken van
een website. We hopen dat deze na de zomer
actief is. Mocht u suggesties hebben dan
houden wij ons van harte aanbevolen.

+
Geldzorgen... zorgen voor geld

Thema-avond dinsdag 29 juni 2004
Bijna iedere speeltuinvereniging, klein of groot, heeft ermee te
maken: te weinig geld. Dit probleem dreigt steeds groter te
worden. Gemeentelijke subsidies krimpen en de kosten stijgen.
Contributies kunnen bijna niet meer verhoogd worden. Kortom,
de rek lijkt er soms helemaal uit te zijn, hoe kun je nog op een
creatieve manier aan geld komen?
Wilt u ideeën opdoen om uw speeltuinvereniging weer een frisse
financiële impuls te geven? Meld u dan bij Speeltuinwerk Drenthe
aan voor deze thema-avond.
Wanneer
Waar
Tijd
Kosten

dinsdag 29 juni 2004
restaurant Schortinghuis in Spier (aan de A28)
19.30 tot 22.00 uur
gratis voor NUSO-leden (niet NUSO-leden € 5,-)

Speeltuinwerk Drenthe
Ciska Vriesema
woensdag en donderdag
Eemland 5b
9405 KD Assen
tel. (0592) 30 29 45, fax (0592) 35 12 01
nusonoord@stamm.nl
www.nuso.nl
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Activiteitenkalender
Door alle commotie over de bezuinigingen
van VWS hebben onze activiteiten vertraging
opgelopen, onze excuses hiervoor. De volgende activiteiten staan gepland voor dit jaar:
+
+
+
+

Cursus notuleren voor de secretaris
Thema-avond voor vrijwilligers op 29 juni
Cursus financieel beheer voor de
penningmeester
Symposium: Het spel en de knikkers op
30 september

Zodra de data en locaties bekend zijn krijgt u
hiervoor een uitnodiging toegestuurd.

+

Verhuisd

Per 1 mei 2004 is het kantoor van Speeltuinwerk Drenthe verhuisd naar een kantoor
binnen Stamm. Dit is de provinciale welzijnsorganisatie voor Drenthe.
Ons nieuwe adres is:
Eemland 5b, 9405 KD Assen
Ons telefoonnummer blijft: (0592) 302 945 óf
(06) 538 351 62
Fax: (0592) 351 201
E-mail consulent: cvriesema@stamm.nl
E-mail secretariaat: kmeppelink@stamm.nl
E-mail algemeen: nusonoord@stamm.nl
Het kantoor is bereikbaar van maandag t/m
donderdag

Fondsen Samen Buiten Spelen

B.S.V. Helpman-Oost krijgt een natuurlijke speeltuin
In 'Fondsen Samen Buiten Spelen' nemen vijf
Nederlandse fondsen deel. Deze zijn: Jantje
Beton, het Nationaal Revalidatie Fonds, de
Stichting Kinderpostzegels Nederland, de
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte
Kind en het VSB Fonds.

B.S.V. Helpman-Oost heeft haar nieuwe
club- en buurthuis en nu is de renovatie
van de speeltuin aan de beurt. Met de
kinderen van twee basisscholen is overlegd
over de inrichting en de sfeer die de
nieuwe speeltuin zou moeten hebben.
Glijden met de kabelbaan naar beneden
enz. Er komen ook boomhutten. Het wordt
een speeltuin die voldoet aan de eisen van
deze tijd en de wensen van de kinderen
uit de buurt.

De pijlers voor toekenning zijn veiligheid en
geïntegreerd spelen. De commissie Geïntegreerd Spelen en Speel op Zeker voorziet in
de richtlijnen. Het gaat niet zozeer om het
exact volgen van alle regels en richtlijnen,
maar uit de aanvraag moet blijken dat er is
nagedacht over de integrale gedachte: 'als
kinderen met een beperking er kunnen
spelen, kunnen alle kinderen er spelen'.

De kinderen werden geïnspireerd door de
drie hoge bomen in de tuin. Zij willen
omhoog en op allerlei manieren naar
beneden. Ze kunnen ravotten, ontdekken,
vrienden ontmoeten en zichzelf zijn. Zelfs
kinderen met een handicap zullen zich
hier goed kunnen vermaken. De grote klus
om de financiën rond te krijgen is al op
gang gezet en er is al 80% van de begroting gedekt. Op 19 juni wordt een
sponsoring barbecue gehouden voor de
buurtbewoners.

De procedure bestaat uit het aanvragen en
invullen van een aanvraagformulier, controle
daarvan door het secretariaat en adviezen,
verstrekt door de gemeente en vrijwillige
fondsadviseurs. Daarna beoordeelt de
commissie de aanvraag. De commissie vergadert 5 keer per jaar en behandelt ca. 25
aanvragen per keer.

Wordt vervolgd.

Informatiebladen Speelruimte
CMO Groningen en NUSO Noord geven een
serie informatiebladen 'Speelruimte 'uit.
De uitgave van deze informatiebladen is
mede mogelijk gemaakt door VSW en de
provincie Groningen.
De informatiebladen zijn bedoeld voor
iedereen die iets met speelruimte te
maken heeft. Variërend van gemeenteambtenaren, bewoners die het initiatief
willen nemen een speelplek in te richten,
tot speeltuinbestuurders. De bladen geven
beknopte informatie over een bepaald
onderwerp zoals Speelruimte Plannen,
Stappenplan, Speelruimte financieren,

Speelruimte en Jeugdparticipatie. In
maximaal vier pagina's per onderwerp
vindt u de belangrijkste informatie en
eventueel een verwijzing naar adressen of
literatuur voor nadere informatie.
Misschien bent u na het lezen van dit
artikel op ideeën gekomen of nieuwsgierig
geworden naar de informatiebladen map.
U kunt de informatiebladen bestellen bij
CMO Groningen.

Organisaties die buurtspeelvoorzieningen
beheren, kunnen mogelijk een aanvraag bij
Fondsen Samen Buiten Spelen indienen zoals:
buurt- of wijkorganisaties en speeltuinverenigingen. Organisaties die buurtspeelvoorzieningen beheren die eigendom zijn van de
gemeente kunnen er geen beroep op doen.
De aanvraag moet betrekking hebben op een
buurt- of wijkgerichte speelvoorziening en
moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

+ het is een non-profit initiatief uit de
buurt;

+ maximaal toegankelijk;
+ locatie in een buurt met onvoldoende
speelmogelijkheden;

+ een speelvoorziening met een breed
draagvlak;

+ aanvrager is een rechtspersoon;
+ toestellen aan te schaffen via de
+

+
+
CMO Groningen
Letitia Moi Thuk Shung
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Wegalaan 3-5
Postbus 2266, 9704 CG Groningen
tel. (050) 577 01 01, fax (050) 577 64 93
l.moithukshung@cmogroningen.nl
www.cmogroningen.nl
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Algemene Inkoop Voorwaarden van de
NUSO;
de gemeente moet een substantieel
aandeel leveren in de stichting en
exploitatie van de voorziening. De FSBS
leveren hoogstens een eenmalige
bijdrage in het tekort;
het werkterrein beslaat buitenspeelterreinen of skatebanen;
Jop's, sportvoorzieningen op
speelterreinen en speelvoorzieningen op
sportterreinen komen niet in aanmerking

Duur van een aanvraagprocedure is minimaal
3 maanden.
Voor meer informatie over Speelvoorzieningen en fondsenwerving kunt u terecht bij
de consulent of adviseur in uw provincie

Er speelt van alles in Fryslân

Een onderzoeksrapport met de bovenstaande titel werd op 4 februari 2004 uitgereikt aan het Statenlid Willem Haarsma.
Deze uitreiking vond geheel toepasselijk
plaats in speeltuin Gerard Dou te
Leeuwarden en werd verricht door
toenmalig NUSO-voorzitter Elske ter Veld.
Het rapport omvat een onderzoek in de
provincie Fryslân naar de stand van zaken
over:

+ Het speelruimtebeleid van de
gemeenten in de provincie Fryslân.

+ De vormen van beheer van speel+

voorzieningen in de provincie en de
ondersteuning van de beheerders.
De knelpunten en ondersteuningsbehoeften van beheerders van speelvoorzieningen in de provincie Fryslân.

Voor het kwantitatieve deel van het
onderzoek is er bij de Friese gemeenten
informatie ingewonnen over het beleid
van de gemeenten met betrekking tot het

beheer van speelvoorzieningen in de
betreffende gemeenten. Van de 31 Friese
gemeenten hebben er maar liefst 27
deelgenomen aan dit onderzoek. Dit
betekent dat er een hoge respons was.
Het kwalitatieve deel bestond uit een
visuele inspectie en door middel van een
enquête is er een grote hoeveelheid
informatie verzameld over de organisaties
die speelvoorzieningen beheren. Bij de
visuele inspectie zijn er steekproefsgewijs
43 speelvoorzieningen (in 7 gemeenten en
verdeeld over 24 kernen) bezocht en
beoordeeld door een expert van de NUSO.
Voor de enquête zijn er 161 organisaties
aangeschreven, waarvan er uiteindelijk 45
hebben gereageerd.
Alle organisaties, welke hebben bijgedragen aan het onderzoek hebben inmiddels
een rapport toegezonden gekregen. Wie
het nog niet in zijn bezit heeft en het wel
wil lezen kan even contact opnemen met
Partoer in Leeuwarden.

De toekenningen die Fondsen Samen Buitenspelen in de
drie noordelijke provincies in 2004 heeft gedaan
Datum

Bedrag

Organisatie

18-03-2004
€ 3.300,OBS Beatrixschool te Steenwijk
herinrichting van schoolbuurtspeelplaats
15-03-2004
€ 15.000,Stichting Welzijn Midden Drenthe te Beilen
herinrichting van twee skatebanen

olofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van NUSO
Noord, Speeltuinwerk Drenthe en CMO
Groningen. De nieuwsbrief verschijnt 3 keer
per jaar en wordt verspreid onder speeltuinorganisaties, NUSO-leden, gemeenten,
regionale welzijnsinstellingen en provincie in
Drenthe, Groningen en Fryslân
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15-03-2004
€ 22.500,Buurt- en Speeltuinvereniging De Maten te Coevorden
herinrichting/renovatie van drie speelplekken

Oplage 850 exemplaren

27-01-2004
€ 7.365,renovatie van speeltuin

Tekst Letitia Moi Thuk Shung , Erwin van
Weerden en Ciska Vriesema

Buurtvereniging Plaatselijk Belang Geesbrug te Geesbrug

27-01-2004
€ 7.000,Stichting Buner Disny te Nieuw Buinen
renovatie/herinrichting van buurtspeelplek
27-01-2004
€ 32.000,Buurt- en Speeltuinvereniging Helpman-Oost te Groningen
renovatie/herinrichting van speeltuin
Partoer
Sjoerd IJdema
Natalstraat 7
Postbus 298, 8901 BB Leeuwarden
tel. (058) 234 85 00, fax (058) 234 85 01
info@partoer.nl
www.partoer.nl
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Eindredactie Ciska Vriesema
Vormgeving KragtVorm, Groningen
M.m.v. Anja Heling, SV Kindervreugd in Sleen

Het bestuur NUSO Noord bestaat uit:
Roelof Mantingh (voorzitter)
Lucy Briggeman (secretaris)
Harm Kootstra
Gerard Smit
Erwin van Weerden
Nel Kuindersma

