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Dé branchevereniging voor speeltuinen,  
kindervakanties en stads- en kinderboerderijen



1.  WAT LOS VOOR JULLIE ORGANISATIE KAN BETEKENEN  

Vanaf 2022 draagt het Steunpunt KinderVakanties de  
activiteiten en het Vakantiekeurmerk over aan de nieuwe 
branchevereniging: LOS. LOS -tot aan 1 januari 2022  
operatief onder de naam NUSO -versterkt zowel de positie 
van vakantieorganisaties, als die van speeltuinen en stads- 
en kinderboerderijen. LOS organiseert collectieve acties  
en biedt regelingen zodat aanbieders van kindervakanties 
zich helemaal kunnen richten op datgene waar het echt  
om gaat: het organiseren van een fijne kindervakantie! 
Ontdek in deze folder wat LOS voor jouw organisatie  
kan betekenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
800 organisaties samen: een sterke positie  
LOS geeft praktische informatie, advies en biedt collectieve 
voordelen. Ook geven we aanbieders van kindervakanties 
een grote stem in de politiek. Met als doel: voor élk kind 
toegang tot een veilig kindervakantiekamp. LOS vertegen-
woordigt 800 organisaties en werkt nauw samen met 
Jantje Beton, zodat we samen nog sterker staan. Om met 
ingang van 2022 de kindervakantieorganisaties een ‘eigen 
stem’ te geven binnen LOS en onderling kennis uit te wis-
selen, is er een aparte vakgroep kindervakanties. Ook de 
groep leden vanuit speeltuinen en stads- en kinderboer- 
derijen hebben een eigen vakgroep binnen LOS met eigen 
activiteiten uit eigen budget. 

Wij zetten ons samen in voor voldoende en kwalitatief 
goede speel- en ervaringsplekken en speelkansen voor 
alle kinderen en jongeren in Nederland. De bekendheid 
van Jantje Beton helpt de aangesloten organisaties om 
meer voor elkaar te krijgen. Eén van de successen van het 
afgelopen jaar was bijvoorbeeld de € 7,3 miljoen die vrij is 
gemaakt voor coronasteun voor jeugdorganisaties. We 
kunnen met Jantje Beton ook extra projecten realiseren en 
meer onderzoek doen. We hebben meer mogelijkheden om 
de media te benaderen met onderzoeksresultaten over hoe 
belangrijk speeltuinen, kinderboerderijen en kindervakan-
tieorganisaties zijn. 

560 
SPEELTUINEN 

54  
KINDERVAKANTIE- 

ORGANISATIES   

220 
KINDER- 

BOERDERIJEN

         ALLE KINDEREN  
VERDIENEN EEN FIJNE VAKANTIE!

Wat biedt branchevereniging LOS?
• Advies over wet- en regelgeving

•  Advies (sociale) veiligheid en het verder verbeteren  
van kwaliteit

•  Hanteren en actualiseren onafhankelijk Keurmerk 
KinderVakanties

•  Aanbod van collectieve verzekeringen en kortings- 
regelingen 

• Vrijwilligersbeleid en deskundigheidsbevordering 

• Lobby- en belangenbehartiging 

•  Programmeringsvragen voor en met kinderen en  
jongeren

•  Praktische informatie en kennisuitwisseling  
onderling (zoals corona-protocollen, AVG).

• 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) over onderwerpen als verzekeringen, 
wet- en regelgeving, vrijwilligersbeleid, (sociale) veiligheid 
en financiering.  

Tarieven  
Verenigingen en stichtingen: 25% korting in  
het eerste jaar 
In 2022 ontvangen SKV-participanten 25% korting op hun 
jaarcontributie bij LOS. De jaarlijkse contributie wordt 
berekend aan de hand van het aantal deelnemers aan de 
vakantiekampen via jullie vereniging, stichting of overheids- 
organisatie. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organisaties met andere rechtsvorm  
Voor organisaties met andere rechtsvormen dan stichtingen 
en verenigingen gelden andere tarieven dan hierboven 
staan. Neem contact met ons op voor meer informatie via 
info@steunpuntkindervakanties.nl of via 030 – 2544880 
(maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur).

SKV en NUSO (Landelijke organisatie voor Speeltuinwerk en 
Jeugdrecreatie) gaan vanaf januari 2022 samen verder als één 
branchevereniging 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.

Contributie 
klein

Contributie 
middel

Contributie 
standaard

0 tot 500 
deelnemers 
per jaar

500 tot 1000 
deelnemers 
per jaar

vanaf 1000 
deelnemers 
per jaar

2022  
(25% korting) 

88,50  
per jaar 

175,50  
per jaar

264,- 
per jaar

2023 en erna €118 per jaar €234 per jaar €352 per jaar



2  WELKE ACTIES EN DIENSTEN BIEDT LOS?   

Keurmerk kindervakanties 
Branchevereniging LOS neemt vanaf 2022 het onafhanke-
lijke Keurmerk KinderVakanties over. Dit keurmerk dient 
als kwaliteitsstandaard en houdt je organisatie scherp om 
kwaliteit te (blijven) bieden: Is de organisatie en accom-
modatie op orde? Is het kamp uitdagend, veilig en passend 
voor deelnemer en vrijwilliger? Wanneer je als lid in het 
bezit bent van het Keurmerk Kindervakanties, is dat een 
teken dat jouw organisatie goede en veilige kampen orga- 
niseert, gekeurd door een onafhankelijke instantie. 

Website en platform
Op dit moment vind je op het ledendeel van www.nuso.nl 
veel nuttige informatie over allerlei thema’s  zoals vrijwil-
ligersbeleid, veiligheid en ontwerp & herinrichting.  
Vanaf voorjaar 2022 zal de nieuwe website van LOS er  
zijn. Hierbij kun je dan als lid ook specifieke informatie  
over vakantiekampen vinden en uitwisselen. 

Magazine en nieuwsbrief   
Als lid ontvang je 6 x per jaar de  
digitale nieuwsbrief en 2x per jaar  
een magazine. Zo blijf je op de hoogte 
van het laatste nieuws.

Voordelig verzekeren    
LOS biedt haar non-profit leden  
(stichting, vereniging, overheids- 
instelling) de volgende collectieve 
verzekeringen tegen aantrekkelijke premies. 
Dit waren de premies in 2021: 

•  aansprakelijkheidsverzekering: €75,- 

•  bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering: €55,- 

•  ongevallenverzekering: €48,- 

•   werkgeversaansprakelijkheidsverzekering verkeers-
deelnemers: €25,-

•  brandverzekering: kosten op aanvraag

Zodra de polisvoorwaarden en prijzen voor 2022 bekend 
zijn, informeren we de leden van LOS daarover. Voor  
organisaties met andere rechtsvormen dan stichtingen  
en verenigingen gelden bovenstaande kortingen op dit  
moment niet. Leden van LOS (met inloggegevens) kunnen 
vanaf begin 2022 via de site direct de voorwaarden be- 
kijken. Nu kan dat voorlopig via www.nuso.nl, via het  
menu item ‘Ik ben lid’ (selecteer dan vervolgens:  
Ledenvoordeel > Collectieve voordelen).

Algemene Inkoop Voorwaarden (AIV)
Voor onze leden zijn wij constant in gesprek met o.a.  
leveranciers en andere brancheverenigingen om belang- 
rijke zaken die komen kijken bij de aanschaf/inkoop  
accommodaties af te stemmen. In de AIV vind je deze  
gemaakte afspraken over zaken als garantie, levering,  
betaling en kortingen terug. 
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6 
Kijkje in de speeltuinen

10
Zo krijg je een nieuw  
clubgebouw!

18
Nieuwe wet WBTR

Zodra de Algemene Inkoop Voorwaarden voor 2022 bij ons 
bekend zijn, informeren we onze leden daarover. Leden 
van LOS (met inloggegevens) kunnen via www.nuso.nl/
leveranciers/algemene-informatie de voorwaarden die op 
dit moment gelden (met name voor speeltuinen tot nu toe), 
bekijken.

Teruggave energiebelasting 
Leden die een deel van de betaalde energiebelasting van 
hun energienota willen terugvorderen, kunnen gebruik 
maken van het door ons 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 af- 
gelopen jaren 15% van het van de belasting ontvangen  
bedrag. Tot dusver leverde het de NUSO-leden (speel- 
tuinen) bedragen op variërend van € 56,- voor de teruggave 
voor één jaar tot € 6.000,- voor een speeltuin voor vijf jaar.

Trainingen en cursussen 
Vereniging LOS kan diverse cursussen en trainingen (ook 
vakgroep specifiek) voordelig inkopen voor haar leden. 
Denk hierbij aan een basiscursus fondsenwerving, veilig-
heid of uitleg over nieuwe wetgeving. Het webinar dat in 
2021 werd georganiseerd over de Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen is hier een mooi voorbeeld van. Heeft jullie 
organisatie een goed idee voor een cursus of training, laat 
het ons dan weten. Via onze online nieuwsbrief houden wij 
onze leden op de hoogte van het actuele cursusaanbod. 



Juridische, fondsenwervende en beleids- 
matige ondersteuning
Wij ondersteunen 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, wat extra 
inkomsten voor de stichting of vereniging kan opleveren. 
Ook kunnen wij meedenken over een effectieve lobby rich- 
ting 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 Film
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. Zodra de voorwaarden voor 2022 bij ons 
bekend zijn, informeren we de leden van LOS daarover. 
Leden (met inloggegevens) kunnen via de site ww.nuso.nl 
direct de huidige voorwaarden bekijken via het menu item 
‘Ik ben lid’ (selecteer dan vervolgens: Ledenvoordeel  
> Buma, Sena, Filmservice).

Projectondersteuning
Als lid kun je je aansluiten bij de projecten waarin LOS  
jullie organisatie kan ondersteunen. Denk aan een rookvrij 

beleid, stappenplan rondom de WBTR (Wet Bestuur  
en Toezicht Rechtspersonen) en de Gezonde Kantine.

Algemene ledenvergadering
Alle leden kunnen meedenken over het beleid en  
aanbod van LOS, tijdens de algemene ledenverga- 
deringen, twee keer per jaar bij één van de leden  
op een centrale plek in Nederland. Je krijgt de  
laatste informatie over de ontwikkelingen in het  
vakgebied en organisaties kunnen hun netwerk  
uitbreiden. In overleg met de vakgroep nodigen  
we experts uit over een actueel thema, zoals de  
privacywetgeving of (sociale) veiligheid. 

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 kindervakantie- 
organisaties, speeltuinen en stads-en  
kinderboerderijen.

•  Meer inclusieve speelruimte- en kansen.

•  Meer natuurlijke speelruimte- en kansen.

•   Speelruimte- en kansen voor kinderen in  
krimpgebieden.

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

3.  WORD NU LID EN ONTVANG 25% KORTING  
Deze folder geeft een eerste indruk om aanbieders van 
kindervakanties te laten zien wat LOS met haar diensten en 
acties voor jullie kan betekenen. Een lidmaatschap bij LOS 
helpt jullie om jullie positie als organisatie te verstevigen en 
kwalitatieve vakanties te kunnen blijven organiseren. 

Hoe meer leden bij LOS zijn aangesloten, hoe uitgebreider 
onze dienstverlening en des te groter onze invloed. Wordt 
daarom ook nu lid. In het eerste jaar (2022) ontvangen jullie 
een korting van 25%. 

 De komende maanden verloopt een groot 
deel van onze communicatie nog deels via 
info@steunpuntkindervakanties.nl en ook  
nog via de website www.nuso.nl.  
Zodra het e-mailadres en de site van LOS 
 er zijn, voorjaar 2022, ontvangen de leden 
van LOS daar een bericht van.

Lid worden kan eenvoudig in een paar stappen  
via www.nuso.nl/skv. Voor meer informatie of  
het stellen van een vraag stuur je een e-mail  
naar info@steunpuntkindervakanties.nl.  
Bellen kan via 030 – 2544880 (NUSO-helpdesk,  
bereikbaar van maandag - vrijdag van 9.00 -  
17.00 uur). 


