
Dé branchevereniging voor speeltuinen,  
kindervakanties en stads- en kinderboerderijen

DIT BETEKENT DE  
SAMENWERKING MET 
BRANCHEVERENIGING 
LOS VOOR JOU



1.  WAT LOS VOOR JULLIE ORGANISATIE KAN BETEKENEN  

Vanaf 2022 werkt de vSKBN nauw samen met LOS,  
de nieuwe brancheorganisatie voor speeltuinen, kinder- 
vakanties en stads- en kinderboerderijen. We slaan  
hiermee de handen ineen om de positie van stads- en  
kinderboerderijen, speeltuinen en vakantieorganisaties  
in Nederland te verbeteren.  

Branchevereniging LOS organiseert bovendien acties  
en biedt regelingen aan die ons werk uit handen nemen.  
Zo kunnen wij ons als stads- en kinderboerderijen helemaal 
richten op datgene waar het voor ons echt om gaat: een 
uitdagende en veilige omgeving creëren, waar bezoekers 
van alle leeftijden kunnen genieten van de dieren en de 
natuur en daar meer over te weten kunnen komen.  

Ontdek in deze folder wat LOS voor jouw organisatie kan 
betekenen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
800 organisaties samen: een sterke positie  
LOS biedt praktische informatie, advies en collectieve voor-
delen en geeft stads- en kinderboerderijen een grotere 
stem in de politiek.  

LOS vertegenwoordigt 800 organisaties en werkt nauw 
samen met Jantje Beton. Gezamenlijk zetten we ons in voor 
voldoende en kwalitatief goede speel- en ervaringsplekken, 
speelkansen voor alle kinderen en jongeren in Nederland 
en natuur- en milieueducatie voor jong en oud. Zo staan we 
samen nog sterker. 

De bekendheid van Jantje Beton helpt om meer voor elkaar 
te krijgen. Een voorbeeld is de € 7,3 miljoen die vorig jaar 
vrij is gemaakt voor coronasteun voor jeugdorganisaties. 
Daarnaast kunnen we dankzij Jantje Beton extra projecten 
realiseren, meer onderzoek doen en hebben we nog betere 
toegang tot de media om onze belangen sterker naar vor-
en te brengen. Deze sterke politieke en maatschappelijke 
lobby moet de positie van alle stads- en kinderboerderijen 
in Nederland verstevigen, niet alleen wat de landelijke pol-
itiek en de wetgeving betreft, maar ook op gemeentelijk en 
maatschappelijk gebied. 
 

560 
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54  
KINDERVAKANTIE- 

ORGANISATIES   
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KINDER- 

BOERDERIJEN

Wat biedt branchevereniging LOS?
•  Advies over wet- en regelgeving waar je als kinder- 

boerderij mee te maken kunt krijgen en toegang tot  
alle stukken van het Kwaliteitsbewijs.

•  Aanbod van collectieve verzekeringen en kortings- 
regelingen.

•  Vrijwilligersbeleid en deskundigheidsbevordering. 

•  Lobby- en belangenbehartiging. 

•  Praktische informatie en kennisuitwisseling onderling 
(bijv. over dier gerelateerde  thema’s en onderwerpen 
als AVG en RI&E).

• Ondersteuning bij financiering en fondsenwerving.

Helpdesk voor alle leden  
Organisaties kunnen met hun vragen terecht bij de 
LOS-helpdesk van maandag tot en met vrijdag van 9.00-
17.00 uur. Die vragen kunnen naast boerderij gerelateerde 
zaken betrekking hebben op allerlei verschillende onder-
werpen: verzekeringen, wet- en regelgeving, vrijwilligers-
beleid, (sociale) veiligheid, financiering enz. Mail: info@
vereniginglos.nl, Tel. 030 – 2544880. 

SKV en NUSO (Landelijke organisatie voor  
Speeltuinwerk en Jeugdrecreatie) gaan vanaf  
januari 2022 samen verder als één branche- 
vereniging voor speeltuinen, kindervakanties  
en stads- en kinderboerderijen. Dit doen we  
onder de nieuwe naam: LOS. Ook maken alle  
leden van de vereniging vSKBN (Vereniging  
Stads- en Kinderboerderijen Nederland) vanaf 
volgend jaar als collectief gebruik van de  
diensten van LOS.



2  WELKE ACTIES EN DIENSTEN BIEDT LOS?   

Website en platform
Vanaf voorjaar 2022 zal de nieuwe website van LOS er zijn. 
Op dit moment vind je op het ledendeel van www.nuso.nl 
veel nuttige informatie over thema’s als vrijwilligersbeleid, 
veiligheid en ontwerp & herinrichting. 

Voordelig verzekeren    
LOS biedt haar non-profit leden de volgende collectieve 
verzekeringen tegen aantrekkelijke premies. Dit zijn de 
premies in 2022: 

•  aansprakelijkheidsverzekering: €70,- 

•  bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering: €55,- 

•  ongevallenverzekering: €48,- 

•   werkgeversaansprakelijkheidsverzekering verkeers-
deelnemers: €23,-

•  brandverzekering: kosten op aanvraag

De polisvoorwaarden kan je bij ons opvragen door te  
mailen naar info@vereniginglos.nl. Voor organisaties  
met andere rechtsvormen dan stichtingen en verenigingen 
gelden bovenstaande kortingen op dit moment niet. 

Teruggave energiebelasting 
Leden die een deel van de betaalde energiebelasting van 
hun energienota willen terugvorderen, kunnen gebruik 
maken van het door LOS geselecteerde subsidieadvies- 
bureau. Dit gebeurt op basis van no cure no pay. Er worden 
dus alleen kosten berekend bij een succesvolle afhandeling 
van de aanvraag. Die kosten bedroegen afgelopen jaren 
15% van het van de belasting ontvangen bedrag. Tot dusver 
leverde het de NUSO-leden (speeltuinen) bedragen op 
variërend van € 56,- voor de teruggave voor één jaar tot  
€ 6.000,- voor een speeltuin voor vijf jaar.

Trainingen en cursussen 
LOS kan diverse cursussen en trainingen voordelig inkopen 
voor haar leden. Denk hierbij aan een basiscursus fondsen-
werving, veiligheid of uitleg over nieuwe wetgeving. Heeft 
jullie organisatie een goed idee voor een cursus of training, 
laat het dan weten.  

Juridische, fondsenwervende en  
beleidsmatige ondersteuning 
LOS ondersteunt door middel van voorbeeld documenten, 
trainingen en het koppelen van leden aan een adviseur bij 
juridische en/of fondsenwervende vraagstukken. Door de 
samenwerking met Jantje Beton faciliteert LOS bijvoor-
beeld ook deelname aan de Jantje Beton Collecte, die extra 
inkomsten voor de stichting of vereniging kan opleveren. 
Ook kan de organisatie meedenken over een effectieve 
lobby richting het gemeentebestuur. Deze 1-op-1 adviezen 
zullen wij per aanvraag beoordelen, waarbij we altijd  
streven naar een zo gunstig mogelijk tarief voor onze leden.  

Lagere premies Buma, Sena en FilmService 
Wettelijk is bepaald dat er premie betaald moet worden 
voor het draaien van muziek (BUMA en SENA) en het ver-
tonen van bewegend beeld in het openbaar (FilmService). 
Via LOS betalen jullie als stichting of vereniging geredu-
ceerde premies. Zie de website voor de actuele tarieven: 
Inkoopvoordeel en advies | Daarom ben je lid bij NUSO.

Projectondersteuning 
Als lid kun je je aansluiten bij de projecten waarin LOS jullie 
organisatie kan ondersteunen. Denk aan een rookvrij be-
leid, stappenplan rondom de WBTR (Wet Bestuur en Toe-
zicht Rechtspersonen) en de Gezonde Kantine. Waar mo-
gelijk is deelname kosteloos, waar nodig zal gezocht worden 
naar een zo gering mogelijke financiële bijdrage.

Belangenbehartiging 
Wij zetten ons gezamenlijk nu en de komende jaren actief 
in voor:  

•   De impact van wet- en regelgeving op de uitvoering van 
de werkzaamheden van de aangesloten organisaties. 

•   Basisfinanciering voor alle stads-en kinderboerderijen, 
speeltuinen en kindervakantieorganisaties. 

•   Meer inclusieve speelruimte- en kansen. 

•   Meer natuurlijke speelruimte- en kansen. 

•   Speelruimte- en kansen voor kinderen in krimp- 
gebieden. 

•   Meer educatieve, recreatieve, sociaal-culturele en  
therapeutische mogelijkheden op stads-en kinder- 
boerderijen.  

•   Landelijke verankering van de aangesloten organisaties 
in de wet- en regelgeving. 




