Speelse zaken
ieuws en nieuwtjes van NUSO Noord

Van de voorzitter

NUSO Noord
Het ligt in de lijn van de verwachting dat
er meer regionale structuren zoals NUSO
Noord in het land zullen ontstaan. Inmiddels is het regioreglement van kracht.
Hierin staan de bevoegdheden en verantwoordelijkheid van de werkgroepleden
beschreven. Ook krijgt NUSO Noord een
7-tal vertegenwoordigers in de nieuwe
Algemene Raad van de NUSO.
Sluiting speeltuinwerk Drenthe
In ons werkgebied komen we ook de
nodige problemen tegen. Zo heeft de
provincie Drenthe aangegeven dat de
structurele subsidie zal worden beëindigd
m.i.v. 1 januari 2005. Dat betekent op dit
moment onzekerheid voor de medewerkers
in Drenthe. We hebben bij Provinciale
Staten en Gedeputeerde Staten bezwaar
aangetekend tegen de voorgenomen plannen. Ons bestuurslid Lucy Briggeman heeft
ingesproken bij de behandeling van de
nieuwe Contourennota op 16 juni jl. Op
diverse manieren zullen we in contact met
provinciale ambtenaren en bestuurders
trachten het onheil te keren.
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NUSO
Het jaar 2004 is een bewogen jaar. Vanwege het stopzetten van de subsidie door
Den Haag was de verwarring groot bij de
landelijke NUSO. De ergste storm is wat
gaan liggen en er wordt aan een doorstart
gewerkt. De organisatie en bestuursvorm
is onder de loep genomen en er is een
nieuw Landelijk bestuur aangetreden.
Inmiddels zijn door de landelijke NUSO 7
projectaanvragen bij het ministerie van
VWS ingediend in het kader van de stimuleringsregeling 'Vrijwilligerswerk voor en
door jeugd'. Vóór 1 oktober a.s. zullen we
vernemen of deze aanvragen gehonoreerd
gaan worden.

Waar het uiteindelijk tot zal leiden is op
dit moment nog niet duidelijk. Zeker is
dat ook wij waarschijnlijk op zoek zullen
moeten naar andere financieringsbronnen,
bijvoorbeeld in de vorm van projectsubsidies.
Ik sluit af met de wens dat we met elkaar
erin zullen slagen ons belangrijke werk te
kunnen voortzetten

Roelof Mantingh, voorzitter NUSO Noord

Symposium
'Het spel en de knikkers'
communicatie-participatie-financiën
woensdag 29 september 2004 in Drachten

Welke regels horen er bij 'het spel en de
knikkers'?

Hoe zorgt u ervoor dat deze drie elementen onderling kloppen?

Buiten spelen is belangrijk voor een kind.
Het zorgt niet alleen voor een goede
sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling, een kind leert ook om te gaan
met normen en waarden en de regels van
het spel. Buiten spelen is óók belangrijk
voor de leefomgeving. Een goede buitenspeelvoorziening heeft een grote sociale
functie, ze vergroot de leefbaarheid in de
buurt of het dorp en versterkt de sociale
cohesie. Om dit te bereiken en tot een
succes te maken zijn drie ingrediënten
nodig, dit zijn:
+ betrokkenheid van bewoners
+ een goede communicatie met de
inwoners van de gemeente
+ en niet te vergeten: de knikkers
oftewel het geld

Nu 'bezuinigen' het toverwoord is in de
hedendaagse politiek zullen gemeenten en
welzijnsorganisaties creatief om moeten
gaan met het beschikbare geld. Op woensdag 29 september komt tijdens het symposium 'het spel en de knikkers', aan de
orde hoe de drie middelen; communicatie,
participatie en financiën zo efficiënt
mogelijk ingezet kunnen worden.
Dit symposium is bedoeld voor gemeenteen provincieambtenaren, bestuurders en
welzijnswerkers die beroepshalve betrokken zijn bij buitenspelen en speelruimtebeleid in de drie Noordelijke provincies.
Locatie: In de 'Piramide' (Hotel van der
Valk) naast de A7 en N31 te Drachten.

Opening speeltuin Geesbrug - Aansprakelijkheid in de speeltuin - SV Spijkerdorp bedankt gulle gevers op originele wijze

Kort

Opening Geesbrug

+

Thema-avond Geldzorgen…

Op 29 juni 2004 organiseerden we een
avond die in het teken stond van Geldzorgen. Welke vereniging heeft er niet
mee te maken? Deze avond loodste Jan
Klumper (ex-voorlichter bij diverse
fondsen) ons op toegankelijke wijze door
de wereld van financiën. Voldoende
ideeën om verenigingen weer een frisse
financiële impuls te geven kwamen aan
de orde.

Op 28 augustus vierde de speeltuinvereniging Geesbrug een feestelijke heropening
van de speeltuin in het dorp. Met het
oplaten van tientallen ballonnen werd de
opening een feit.
Geesbrug is een klein dorp met twee
speeltuinen. Eén voor de oudere kinderen
en één voor de kinderen in de leeftijd van
0-6 jaar. Deze laatste wordt altijd druk
bezocht zowel door de kinderen als de
peuterspeelzaal. Hoewel de gemeente
graag zag dat de twee speeltuinen
samengevoegd zouden worden, waren ze
ook wel gevoelig voor het argument dat
het beter is wanneer de kleinsten een
aparte plek hebben om samen te spelen.
Zo kwam het dat eind 2002 de renovatie
werd ingezet en belandde het speeltuinbe-

stuur in een draaimolen van gesprekken:
met de gemeente voor subsidie, de
consulent van NUSO Noord voor de deskundigheid en de ondersteuning, de kinderen
(wat willen jullie graag?). Maar verzeilde
ook in een enorme papierwinkel om fondsen, subsidieverstrekkers en donateurs aan
te schrijven. Begin 2004 werd duidelijk
hoeveel geld er was voor de renovatie,
waarna men op zoek ging naar een passende leverancier. Dit is Lappset geworden.
Dolblij zijn de kinderen met hun nieuwe
speeltoestellen. En het speeltuinbestuur
Geesbrug heeft de smaak te pakken. Ze
hebben zich voorgenomen om na een
kleine periode van rust begin 2005 een
start te gaan maken met de renovatie van
de grote speeltuin. Alvast veel succes
daarmee toegewenst!

Van de naslagwerken hebben we nog een
paar exemplaren over. Als u hiervan een
wilt ontvangen, neem dan even contact
met ons op dan sturen we u een toe.

+

Op dinsdag 16 november 2004 organiseren we een cursus penningmeester
voor verenigingen. We gaan dan onder
andere in op hoe de boekhouding voeren,
kascontrole, exploitatiebegroting, rekeningschema's etc.. De uitnodiging wordt
medio oktober naar u verstuurd. Er
kunnen max. 25 personen deelnemen. Als
u zeker wilt zijn van een plek kunt zich
nu alvast opgeven door een mailbericht
te sturen naar nusunoord@stamm.nl

+
Vervolg sluiting Speeltuinwerk Drenthe-NUSO Noord

In onze vorige nieuwsbrief hebben we u
bericht dat Speeltuinwerk Drenthe-NUSO
Noord hoogstwaarschijnlijk eind dit jaar
haar deuren moet gaan sluiten omdat de
provincie dit in haar nieuwe beleid
'Mensen in het Middelpunt' niet meer
structureel wil financieren.

Website

Onze website is in de lucht. Neem eens
een kijkje op:
www.speeltuinwerkdrenthe.nl

We willen u in ieder geval bedanken voor
de medewerking aan onze kaartenactie.
Mocht u ons alsnog willen laten weten dat
u tegen de sluiting bent, stuur dan een
mailtje naar: nusonoord@stamm.nl
Wordt vervolgd

Inmiddels hebben we de nodige bezwaren
ingediend en geprobeerd aan te geven dat
het enorm belangrijk is dat vrijwilligers in
het speeltuinwerk ondersteuning krijgen.
Dit hebben we nogmaals gedaan tijdens de
inspraakronde op 16 juni jl.
De definitieve bekrachtiging van het
nieuwe beleid zal pas later dit najaar
plaatsvinden. Het ziet er echter niet naar
uit dat de provincie haar standpunt over
Speeltuinwerk Drenthe-NUSO Noord zal
gaan wijzigen.

Cursus penningmeester

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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Speeltuinwerk Drenthe

Aansprakelijkheid in de speeltuin

Activiteitenkalender

+

Cursus Veiligheid van
Speelaangelegenheden 'De Praktijk'
Wie kunnen mogelijk aansprakelijk zijn voor ongelukken, of schade in speeltuinen? Dat
kunnen de kinderen zijn die vernielingen aanrichten, de bestuurders van de speeltuinvereniging die nalaten onderhoud aan de speeltoestellen te plegen, de leverancier van
speeltoestellen, die ze bij aflevering niet goed in elkaar gezet heeft, of als er een
constructiefout in de speeltoestellen zit en de gemeente als eigenaar van de speeltuin.
We zullen de mogelijkheden hieronder nalopen.

De kinderen
Een kind dat nog geen veertien jaar is, kan
niet verantwoordelijk worden gesteld voor
door hem aangerichte vernielingen en
schade in plaats daarvan zijn de ouders
aansprakelijk. Voor kinderen van 14-16
jaar zijn de ouders aansprakelijk, tenzij
hen niet kan worden verweten dat ze de
gedraging niet hebben belet. Deze laatste
zin is toegevoegd, omdat kinderen van
14-16 jaar al zelfstandig hun gang gaan en
niet meer aan het handje van vader of
moeder. Het is voor ouders dan lang niet
altijd mogelijk onrechtmatige gedragingen
van hun kinderen te voorkomen.
De leverancier/fabrikant
van de speeltoestellen
Leverancier/fabrikant is er voor verantwoordelijk dat de constructie van de
speeltoestellen deugdelijk is. Als een
speeltoestel gekocht is dat voor privé
gebruik bedoeld is maar desondanks in een
speeltuin wordt gebruikt, is de leverancier
niet aansprakelijk voor ongelukken die
gebeuren, omdat het in de speeltuin veel
intensiever gebruikt wordt. Privé toestellen kunnen lichter van constructie zijn.
Dan is degene aansprakelijk die het
verkeerde toestel heeft aangeschaft en in
de speeltuin liet plaatsen. Als een speeltoestel niet goed is geplaatst of in elkaar
gezet, is diegene aansprakelijk die dat op
zich heeft genomen.
De bestuurders van de
speeltuinvereniging
Hier is de aansprakelijkheid afhankelijk
van hoe een en ander geregeld is.
+ Als de vereniging alleen huurder is van
de speeltuin, ligt de verantwoordelijkheid voor de aanschaf en het onderhoud bij de verhuurder (dit kan de
gemeente zijn).
+ Is er afgesproken, dat de vereniging
voor het onderhoud van de speeltoestellen zorgt, dan is de vereniging
hiervoor aansprakelijk.

In het najaar bieden de gemeenten
Bellingwedde en Delfzijl i.s.m. CMO
Groningen en NUSO Noord afgevaardigden
van de besturen van speeltuinverenigingen de opleiding Veiligheid van Speelgelegenheden aan. Deze cursus wordt
verzorgd door het Keurmerkinstituut.

+ Huurt de vereniging de grond en is zij
zelf verantwoordelijk voor aanschaf en
onderhoud van de speeltoestellen. Dan
geldt wat betreft de aansprakelijkheid
hetzelfde als wanneer de vereniging
eigenaar is van de grond en de speeltoestellen.
De bestuurders van de vereniging zijn ook
verantwoordelijk voor het toegangsbeleid
en het toezicht. Als de speeltoestellen
bedoeld zijn voor kleuters moeten ze niet
door tieners worden gebruikt, kleuters
moeten niet onder de voet gelopen
worden door grotere kinderen.
Verder is het bestuur aansprakelijk voor
handelingen van vrijwilligers en medewerkers, die in opdracht van het bestuur
handelingen verrichten, tenzij deze
dermate van de instructies van het
bestuur afwijken dat ze daarvoor zelf
aansprakelijk gesteld kunnen worden.
De gemeente
Als de vereniging de speeltuin en de
speeltoestellen alleen maar huurt van de
gemeente of exploiteert voor de gemeente, is de gemeente aansprakelijk voor
aanschaf en onderhoud. De vereniging
moet wel de gemeente tijdig waarschuwen
als de toestellen kapot gaan en gevaarlijke
situaties opleveren. De vereniging moet
dan voorlopige maatregelen treffen
(bijvoorbeeld: buiten gebruik stellen). Als
de vereniging dit niet tijdig doet, dan is de
vereniging aansprakelijk voor de eventuele
schade.

Opzet van de cursus: De cursus is zowel
theoretisch als praktisch van aard, met
nadruk op praktisch d.m.v. werkbezoeken aan een of meerdere speelgelegenheden.
Duur: één dag van 9.30 uur tot 16.30 uur.

+

Thema-avond fondsenwerving

2 november 2004 bij Buurt Speeltuin
Vereniging Helpman-Oost,
Groenesteinlaan 16, Groningen. (gratis)

+

Nieuws betreffende het toekenningsbeleid van Fondsen Samen Buiten Spelen
De volgende vergadering van de projectencommissie is maandag 15 november.
De stukken voor deze vergadering gaan
zo'n 10 dagen eerder de deur uit. Dus de
sluitingsdatum ligt ook 10 dagen eerder!
Er is zeer recent besloten tot enige
wijzigingen in het voorwaarden- en
toekenningenbeleid, die 1 juni 2004 is
ingaan. Achtergrond ervan is het feit dat
het projectenbudget verminderd is ten
opzichte van voorgaande jaren en het
aantal aanvragen door de jaren heen nog
steeds een licht stijgende lijn vertoont.
De wijzigen komen in het kort op het
volgende neer:

+ maximum bijdrage is verlaagd van
Mr. Ieke de Boer,
juridisch adviseur CMO Groningen
(Art.: BW 6: 162, 164, 169, 174)

€ 45.000,- naar € 40.000,-

+ maximum bijdrage voor scholen is
+ verlaagd van € 20.000,- naar
€ 15.000,-

+ skatevoorzieningen kunnen alleen
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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nog voor een bijdrage in aanmerking
komen wanneer deze integraal
onderdeel uitmaken van reguliere
speelvoorzieningen.
Aanvragen voor enkel skatevoorzieningen
worden dus niet meer in behandeling
genomen.

Ontwikkelingen Speeltuinwerk Friesland

In de afgelopen maanden zijn de voorbereidende activiteiten hiervoor tot stilstand
gekomen. De reden hiervoor is dat op de
subsidieaanvraag bij de provincie in eerste
instantie geen positief besluit is gekomen.
De argumentatie voor dit besluit was niet
geheel duidelijk en we hebben de provinciale staten verzocht om hier nog eens opnieuw naar te kijken. Dit zal naar verwachting helaas wel weer enige maanden op
zich laten wachten, zodat de kans dat er
in de komende winterperiode informatieve
bijeenkomsten voor speeltuinen georganiseerd kunnen gaan worden redelijk klein is.
www.speeltuin.pagina.nl
Wat in de afgelopen maanden wel gelukt is
dat de speeltuinpagina weer terug in de
'lucht' is gekomen. Dit had dus niet zo zeer
met financiën te maken, maar des te meer
alles met tijd en dan wel tijd van
vrijwilligers!
Nadat in mei van dit jaar bleek dat de
speeltuinpagina plotseling niet meer op
het internet te vinden was, is er vanuit
Friesland het initiatief genomen om deze
pagina hierop terug te krijgen. De speeltuinpagina is een onderdeel van startpagina, maar het beheer van de inhoud ligt
bij vrijwilligers en voor de speeltuinpagina
is dat Erwin van Weerden.

De doelstelling bij de herstart was om
zoveel mogelijk speeltuinen en bouwspeeltuinen op de speeltuinpagina te gaan
vermelden, zodat het de ideale plaats in
Nederland wordt voor kinderen, ouders,
scholen en groepen die op zoek zijn naar
een speelgelegenheid om een dagje veilig
en goedkoop te kunnen doorbrengen.
Gezien de vele positieve reacties voldoet
de speeltuinpagina hiermee aan de
behoefte om makkelijk toegankelijke
informatie te geven over en voor de speeltuinen in Nederland.
Dat de speeltuinpagina zich in grote
belangstelling mag verheugen was al snel
duidelijk. Binnen twee maanden na de
herstart hebben we de 25.000e bezoeker
op de pagina mogen verwelkomen en op
het moment dat deze 'Speelse zaken' bij u
in de bus ligt zullen we wel ergens in de
buurt zijn van de 35.000e bezoeker.
Naast leuke tips voor activiteiten,
fondsaanvragen etc. kunt u een kijkje
nemen op het discussie-prikborddeel van
de speeltuinpagina of op de nieuwe
rubriek: nieuwsvoorziening, welke geheel
automatisch wordt bijgewerkt.

SV Spijkerdorp bedankt gulle gevers op originele wijze
Spijkerdorp te Drachten mocht in
de afgelopen maanden financiële
bijdragen ontvangen van een
tweetal gulle gevers: Serviceclub
Kiwanis en de horecastichting de
Kaden. Zij waren dan ook aanwezig tijdens de 'Nacht van Spijkerdorp' op 20 augustus voor de officiële overhandiging. Daar konden
de beide gevers direct zien waaraan de bijdragen inmiddels zijn
besteed. Van de bijdrage van
serviceclub Kiwanis is er een nieuwe
WipKip aangeschaft in de vorm van een
scooter (leverancier Replay) en van de
bijdrage van de horecastichting de Kaden
(in het kader van de Nacht van Dr88ten) is
er een nieuw platform voor de grote
glijbaan aangeschaft (maatwerk van
leverancier IJreka).
Als dank voor de bijdragen heeft Spijkerdorp een tweetal leuke tekeningen laten

Bezoek ook eens
www.speeltuin.pagina.nl
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maken en die zijn aan deze gulle gevers
overhandigd. Gezien de reacties viel dit
in zeer goede aarde. De tekeningen zijn
gemaakt door Jan Wouda.

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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Tekst Letitia Moi Thuk Shung , Erwin van
Weerden en Ciska Vriesema
Eindredactie Ciska Vriesema
Vormgeving KragtVorm, Groningen

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

Speeltuinvereniging en wet- en regelgeving
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In dit artikel krijgt u een overzicht van regelingen en wetgeving waarmee een speeltuinvereniging met een eigen accommodatie/ kantine anno 2004 onder meer te maken
heeft. Instanties die de wetten moeten controleren zullen als zij in uw gemeente of
dorp komen, alle accommodaties controleren. Ook speeltuinen met gebouwen.

Ondernemersvorm

HACCP

De keuze wordt gemaakt om een speeltuinvereniging/stichting op
te zetten, bestuursleden worden benoemd en er worden statuten
geformuleerd. Bij de notaris worden de statuten gedeponeerd. Bij
de kamer van koophandel volgt inschrijving van de vereniging of
stichting en van de bestuursleden in de vereniging - of stichtingsregister. De rechtspositie wordt hiermee vastgesteld.

Deze regeling betreft de voedselhygiëne en verplicht tot het
aanwezig zijn van de informatiemap Hygiënencode voor de
horeca. Hierin staan de normen beschreven waaraan een
bedrijfsruimte (keuken, bar, opslag, schoonmaak e.d.) moet
voldoen en de verplichtingen t.a.v de werkwijzen rondom het
werken met voedsel, bestemd voor de verkoop.
De Keuringsdienst van Waren controleert.

Verzekeringen

Drank- en Horecawet

De ongevallenverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering zijn
voor speeltuinen een eerste vereiste. De speeltuinen met een
accommodatie moeten ook denken aan vrijwilligers-, opstal-,
inventaris-, bedrijfsschade-, of glas en rechtsbijstandsverzekering.
Dit zijn geen verplichtingen maar de vereniging mag afhankelijk
van de eigen situatie beoordelen of ze zinvol of noodzakelijk zijn.

Voor het schenken van alcohol is een vergunning van de gemeente
nodig. Hiervoor moet een zogenaamd bestuursreglement
(huisregels) zijn vastgelegd waarin het alcoholbeleid is omschreven. Twee leidinggevenden moeten in het bezit zijn van de
Verklaring Sociale Hygiëne (diploma). Voor andere barmedewerkers is een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik voldoende om
alcohol te mogen verstrekken.

Arbo-wetgeving

Paracommercie

Hierin is bepaald dat er een Risico Inventarisatie & evaluatie
(RI&E) voor personeel en vrijwilligers moet worden opgesteld. Als
er sprake is van 40 of meer uren betaalde arbeid dan is het
verplicht daarbij de Arbo-dienst in te schakelen. Bij minder
betaalde uren is het volgen van de instructies Arbocheck
Vrijwilligers voldoende. De regels gaan over de normen voor
gezondheidsrisico's van “ het personeel”. De Arbo-dienst kan
tegen betaling een dergelijke rapport vervaardigen.

Een onderdeel van genoemde regelgeving betreft de beperkingen
in verband met de paracommercie. De horeca houdt scherp in de
gaten dat er geen oneigenlijke concurrentie kan plaatsvinden
vanuit de speeltuingebouwen.
Het Bureau Eerlijke Mededinging (BEM) houdt zich hiermee bezig.
Met de gemeente worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld
openings- en sluitingstijden, aard van de activiteiten en het
maken van reclame. Ook kan er sprake zijn van subsidie of
belasting- voordeel voor de speeltuinvereniging of stichting.

Bedrijfs Hulp Verlening (BHV)

Tabakswet

Als er sprake is van betaald personeel geldt de wettelijke
verplichting dat er per 50 bezoekers in het gebouw, 1 persoon
aanwezig moet zijn die in het bezit is van het certificaat BHV. Dit
certificaat verplicht tot het volgen van een jaarlijkse training. In
het geval er alleen vrijwilligers werkzaam zijn is het certificaat
niet verplicht. Wel gelden de regels van de Arbowet (RI&E).

De regel die uit deze wet in werking is getreden is het recht op
een rookvrije werkplek met ingang van 1 januari 2004. Dit geldt
ook voor vrijwilligers. Volgens de Arbo-wetgeving wordt een
vrijwilliger als werknemer gezien. Onbetaald, maar er zijn
afspraken gemaakt over taken en tijden. Een speeltuinverenigingsgebouw is als gevolg van de wet rookvrij. Als er twee
kantines zijn mag de kleinste ruimte als rookruimte worden
gebruikt. Verder is het toegestaan om een afsluitbare rookruimte
aan te wijzen.

Gebruikersvergunning
De gebruikersvergunning moet worden aangevraagd bij de
gemeente, hiervoor betaald men leges(kosten). De vergunning
betreft de veiligheid van het gebouw en vereist de aanwezigheid
van een (goedgekeurd) ontruimingsplan. De brandweer controleert of het gebouw voldoet aan de eisen en kijkt daarbij o.a.
naar breedte en draairichting van deuren, noodverlichting,
maximale capaciteit, stoffering en versiering, plaats en aantal
blustoestellen, bewaking en controle. De vergunning vormt een
onderdeel van een bouwvergunning bij ver- of nieuwbouw. Voor
grote evenementen moet soms apart een vergunning worden
aangevraagd. (milieudienst)

Overige wet- en regelgeving

Milieuwetgeving

Belastingen

Deze wetgeving wordt gehandhaafd door de gemeente en betreft
bouwtechnische zaken zoals de afvoer van het bedrijfsafvalwater,
geluidsoverlast en lucht of geurhinder.
De gemeentelijke milieudienst voert controles uit.

Als het gebouw in eigendom is zal er sprake zijn van Onroerende
Zaak Belasting (OZB) en van Waterschapsbelastingen. Wordt het
gebouw gehuurd dan zal een deel van deze belastingen ten laste
worden gelegd.

Legionella bepalingen

Ook wat betreft vergoedingen van vrijwilligers, reiskosten en de
artiestenregeling is de belastingswetgeving van toepassing.

In het geval er douches aanwezig zijn, is bepaald dat er eens per
3 jaar, een risicoanalyse van de waterleidingsinstallaties moet
plaatsvinden door een goedgekeurd (Vitens) bedrijf. Mogelijk
heeft dit aanpassingen tot gevolg. Bij wijziging van de installatie
moet een herkeuring plaatsvinden. Zelf kan men de risico's
beperken door de leidingen regelmatig door te spoelen met heet
water.

In het geval er betaald personeel in dienst is moeten belastingen
over salarissen worden afgedragen.

Buma/Stemra
Twee organisaties; het zijn belangenbehartigers en zij regelen de
afdracht van auteursrechten voor componisten, tekstdichters en
muziekuitgevers.

Sena
Organisatie, aangewezen door Ministerie van Justitie, voor het
heffen van de afdracht van naburige rechten voor uitvoerende
kunstenaars en platenproducenten.

Videma
Organisatie, verstrekt een vertoningvergunning voor het in het
openbaar tonen van videofilms en TV uitzendingen. Daarnaast
wordt de financiële afdracht geregeld voor regisseurs, scenarioschrijvers, cameramensen, acteurs en artiesten.

Dit artikel heeft niet de pretentie volledig te zijn. Voor vragen kunt u terecht bij de
afdeling milieu of de horecacoördinator van uw gemeente.
Met dank aan Sina Drenth, assistent adviseur CMO Groningen

