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Beste lezer,

Buiten spelen en bewegen is leuk en gezond voor alle leeftijden. En belangrijk voor de maatschappij. Met aantrekkelijke en uitdagende speelplekken
zorgen we voor een prettiger leefomgeving en brengen we jong en oud samen in beweging!

Samen bereiken we meer! En daarom hebben partijen zich verenigd in de branchevereniging Spelen & Bewegen. De branchevereniging behartigt de
belangen van haar leden en voert onder meer een (politieke) lobby voor meer aandacht, ruimte en budget voor spelen en bewegen. Voorbeelden zijn
de expliciete aandacht voor spelen in het Preventie-akkoord, voor een gezondere samenleving. We waren betrokken bij de discussie over de pilot van
speeltoestellen in de openbare ruimte en we zitten nu met het ministerie om tafel inzake de wijzigingen in de nieuwe WAS. Ook zijn we initiatiefnemer
in Stichting Veilig Spelen. We delen kennis en informatie met andere partijen zoals JOGG, Jantje Beton en nu ook de branchevereniging LOS.

Onze leden zijn bedrijven, groot en klein en zelfstandigen, die actief zijn op het gebied van spelen en bewegen in de openbare ruimte, zoals
ontwerpbureaus, fabrikanten van speeltoestellen, partijen die valondergronden verzorgen, aanlegbedrijven en inspectie-bureaus. Wij zetten ons in
voor optimaal ingerichte buitenruimtes voor iedereen. Van natuurlijke speelplekken voor de allerkleinsten tot trainingsparken voor jongeren en
beweegtoestellen voor ouderen. We verwelkomen jouw bedrijf graag als lid van branchevereniging Spelen & Bewegen. Onze contributie is gestaffeld
en afhankelijk van de omzet van je bedrijf in Nederland. Samen bereiken we meer!

Meer informatie over de branchevereniging Spelen & Bewegen vind je op www.spelenenbewegen.nl. Wil je lid worden? Neem dan contact op met
Pauline Dougle van ons secretariaat via info@spelen.org.

---

Met vriendelijke groet, 

Michiel van Campen, voorzitter
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