
FONDSENWERVING

DE WENNING, PESSE



WAT GAAN WE DOEN?

• Wie zijn Jantje Beton en NUSO?

• Doelen Fondsenwerving 2019 – breder dan Collecte en Loterij

• Ontwikkeling Doelgroep Marketing

• Pilots binnen C & L , maar ook (gericht op) daarbuiten (microfinanciering)

• Mogelijkheden NUSO-leden / Speeltuinverenigingen

• Deelname Pilots



NUSO

• NUSO komt op voor de belangen van aangesloten leden (520) door:

• Belangenbehartiging naar gemeenten en overheden

• Voordeel op onder andere verzekeringen

• Informatie over wet- en regelgeving

• Kennisdelen en inspiratie – Speeltuin Platform

• Trainingen en cursussen

• Ondersteuning en advies

Alle organisaties die zich bezighouden met spelen kunnen lid worden van NUSO.



GESCHIEDENIS SPEELTUINEN
• 1902 eerste speeltuinvereniging in Amsterdam, oprichter U.J. Klaren

• 1900 - 1945 Leefbaarheid in de buurt herstellen (1931 ontstaan NUSO, landelijk aanspreekpunt)

• Jaren ’50 – periode van groei

• Jaren ’60 – stabilisatie van het speeltuinwerk

• Jaren ’70 – ander spel: ontdekkend leren + 

Toenemende rol van de overheid, professionals nemen de rol over van de buurtbewoners.

• Jaren ‘80 – herwaardering rol speeltuinverenigingen

• Jaren ‘90 – organisatie van het speeltuinwerk verandert

• 2016 – Visie van Participatie Maatschappij geïntroduceerd 

Buurtverenigingen en speelplekken zijn dé plekken in de wijk waar bewoners elkaar ontmoeten

Bron: Boek ‘Af en toe met pa en moe..’ De Speeltuinbeweging in Nederland van 1900-1995 



NOG ALTIJD ACTUEEL

• Veilige omgeving voor kinderen (van discipline naar vrijheid en zelfexpressie)

• Bewoners nemen verantwoordelijkheid voor eigen leefomgeving

• Vrijwilligers zijn de kurk waar de speeltuinvereniging op drijft

Uitdagingen anno nu: € en vrijwilligers



JANTJE BETON

• Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en 
uitdagender speelruimte en meer speeltijd. 

• Wij willen bereiken dat álle kinderen dagelijks kunnen spelen en bewegen.



BUITENSPELEN

• Grote generatieverschillen zijn zichtbaar! Kinderen spelen minder vaak buiten dan hun 
(groot)ouders (69%, 63% versus 10%). 

• Kinderen spelen in hun vrije tijd vaker binnen dan buiten (53%). 

• Kinderen spelen t.o.v. 2013 minder vaak meer buiten dan binnen (18% versus 10%). 
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FONDSENWERVING



DOELEN 2019

• Neerzetten van hoger doel Fondsenwerving 
• waarom werven we? 

Anderen in beweging brengen om kinderen te kunnen laten spelen: Beleving en Belofte

• Focus op doelgroepen 
• wat doen we dan voor wie?

Jij & Ik en De Maatschappij

• Aandacht op middelen 
• Hoe gaan we dat dan doen?

Modulair &Microfinanciering

• Wat hebben we daar voor nodig en wie gaat

Pilots met multi-disciplinaire teams (grids)



STOP NOOIT MET SPELEN !

• IK stop nooit met spelen, wil jij mij helpen?

Hier en nu: Bedrijven, Goede Doelen Loterijen en JantjeBetonInActie.nl

• Alle kinderen in 2032 spelen 1 uur per dag buiten!

Morgen en de dag erna: Scholen, Jeugdclubs en Verenigingen, 
Zorg, Welzijn, Onderwijs, Overheid
Charitatieve instellingen / fondsen



PILOTS

• Voorstel Support je Schoolplein / Support je Speeltuin

• Voorstel Digitaliseren Loterij

• Voorstel Pilot Verenigingen Spelen

• Project Witte Vlekken

• Project Optimaliseren Collectegebieden

• Opvolgen Digicollect

• Opvolgen Collecte 2.0

• Voorstel Pilot JantjeBetonInActie.nl

• Voorstel Pilot Collecteren is Beleven, Bewegen en Spelen



SUPPORTER VAN JE SPEELTUIN

• Pilot in september 2018

• Fondswervend middel

• Loyaliteitsprogramma

• Speelelement voor de bezoekers en leden van de speeltuin(-vereniging)

• Mogelijk communicatiemiddel naar bezoekers en leden (app)

• #Kinderboerderijenmaand



JANTJE BETON KOMT IN ACTIE



DEELNAME PILOTS

• Speel Platform

p.schaeffer@jantjebeton.nl

Fondsenwerving / Microfinanciering

p.feldbrugge@jantjebeton.nl
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