
 
V20 bericht aan leveranciers                                                            Pagina 1 van 4 
 

Verkiezing Speelgoed van het Jaar, Postbus 96070, 1006 EB Amsterdam  

telefoon 020 6100820, www.speelgoedvanhetjaar.nl, email: info@speelgoedvanhetjaar.nl 

speelgoedvanhetjaar.nl  
Verkiezing Speelgoed en Spellen 2020 
 
 
            Amsterdam, juni 2020 
Ref.:  MC/em V20 
  
 Aan de speelgoedleveranciers 
 
Groen: nieuw in 2020 

 

Dag speelgoedleveranciers, 

 

In aansluiting op het deelnemersreglement en andere stukken over de Verkiezing Speelgoed van 

het Jaar 2020, worden in deze brief nog enkele bijzonderheden nader toegelicht. Natuurlijk is alle 

van belang zijnde informatie te vinden op https://www.speelgoedvanhetjaar.nl/leveranciers. Lees 

s.v.p. het reglement en de andere bestanden zorgvuldig door. 

 

Ook dit jaar dient van elk ingezonden artikel een filmpje te worden meegezonden. Dit filmpje mag 

in beginsel niet langer dan 30 seconden duren en geen reclamefilmpje zijn; het doel van het artikel 

dan wel hoe het moet worden gespeeld, moet worden toegelicht in het filmpje. Indien het 

ingezonden artikel wordt genomineerd, zal het op de website van de verkiezing worden geplaatst 

maar dat kan ook, indien gewenst, een ander filmpje zijn mits het duidelijk laat zien wat het doel 

van het artikel is en hoe het moet worden gespeeld. SacraMedia kan evt. een filmpje tegen een 

concurrerende prijs maken. De kosten van het filmpje zijn afhankelijk van de wensen en uitvoering. 

Barend van Balen van SacraMedia (https://sacra.media/, telefoon 06 27390444) zal graag 

informatie over alle mogelijkheden verstrekken.  

Verder moet van alle spellen de digitale spelregels worden geleverd. Zie het formulier dat op de 

website moet worden ingevuld.  

Op 20 augustus moet van ieder genomineerd artikel, waarvan de jury een prototype heeft 

beoordeeld, een productie exemplaar worden ingeleverd (zie het deelnemersreglement artikel 4). 

 

Termijnen 

De techniek maakt het mogelijk dat de artikelen in een vrij laat stadium kunnen worden ingeleverd. 

Maar dit werkt alleen als alle inzenders die willen meedingen naar het predicaat “Speelgoed van 

het Jaar” zich houden aan de regels die in dit bericht en in het deelnemersreglement worden 

gegeven. 

Als u denkt een artikel in het assortiment te hebben dat een prijs verdient dan moet dit artikel, 

voorzien van de vereiste formulieren, op vrijdag 12 juni 2020 tussen 10.00 en 14.00 uur of 

dinsdag 16 juni 2020 tussen 13.00 en 16.00 uur bij de organisatie worden ingeleverd. De 

artikelen dienen te worden aangeleverd zoals in het deelnemersreglement in artikel 7 is 

omschreven:  

 

De artikelen dienen “speelklaar” te worden aangeleverd, met andere woorden: de 

artikelen moeten zijn voorzien van alle benodigde accessoires, batterijen en accu’s; 

de onderdelen van de artikelen moeten zijn uitgepakt (b.v. de cellofaantjes en 

tiewraps zijn verwijderd) en batterijen moeten zijn aangebracht. Indien een artikel 

niet speelklaar wordt aangeleverd, worden de kosten voor het speelklaar maken in 

https://www.speelgoedvanhetjaar.nl/leveranciers
https://sacra.media/
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rekening gebracht à € 25,00 per artikel. De kosten voor niet meegeleverde batterijen 

enz. worden in rekening gebracht. De leverancier moet zelf zorgen, indien nodig, om 

het artikel aan de jury te tonen, voor een laptop, smartphone of ander hulpmateriaal. 

 

Voor ieder artikel dient een inschrijfformulier op de website te worden ingevuld. De 

bevestigingsmail van dit formulier dient vervolgens te worden geprint en bij het artikel te worden 

gevoegd. Aanwijzingen voor het invullen zijn te vinden op de site in het bestand “Aanwijzingen 

voor het invullen van het inschrijfformulier”. 

Artikelen die worden ingezonden waarbij geen bevestigingsemail van het inschrijfformulier is 

gevoegd, kunnen van deelname worden uitgesloten. Indien het artikel niet is aangeleverd zoals de 

bepalingen uit het deelnemersreglement, artikel 7, voorschrijven, kan het ter beoordeling 

gestuurde artikel van deelname worden uitgesloten.  

Mocht u een artikel willen inzenden maar om wat voor reden dan ook niet op vrijdag 12 juni 2020 

tussen 10.00 en 14.00 uur of dinsdag 16 juni 2020 tussen 13.00 en 16.00 uur a.s. kunnen 

aanleveren, stuur dan een mail naar info@speelgoedvanhetjaar.nl. De organisatie neemt contact 

met u op en zal nagaan of er andere mogelijkheden zijn. 

 

Attentie: Als u verwacht problemen te hebben met de genoemde data, neem dan contact op; 

samen komen wij er in overleg vast uit! 

 

Zorg ervoor dat u op 22, 23 en 24 juni van 09.00 tot 18.00 uur bereikbaar bent voor het evt. 

beantwoorden van vragen over de ingezonden artikelen. 

 

Als een artikel is genomineerd:  

* Website 

Van ieder genomineerd artikel zal een afbeelding en een artikelomschrijving van maximaal 450 

tekens op 30 juni a.s. op de website worden geplaatst. De afbeelding moet worden gemaild op 25, 

uiterlijk 26 juli 2020. Alle voor 2020 genomineerde artikelen zullen dan te zien zijn op 

www.speelgoedvanhetjaar.nl.  

Vanaf 31 juli 2020 staan alle artikelen op de site met een beschrijving, juryrapport, pedagogisch 

commentaar, foto’s die door de Verkiezing Speelgoed van het Jaar worden gemaakt en soms ook 

een filmpje van het artikel. 

 

* Genomineerdenbijeenkomst 

De leveranciers van de artikelen die door de vakjury worden genomineerd, worden daarvan 

telefonisch in kennis gesteld. Zij moeten op de genomineerdenbijeenkomst op 29 juni 2020 om 

14.00 uur, op een nog nader te bepalen plaats, aanwezig zijn om meer informatie over het vervolg 

van de verkiezingsprocedure te krijgen. Indien u op donderdag 25 of vrijdag 26 juni 2020 niet bent 

gebeld, moet u helaas concluderen dat geen van de door u ingezonden artikelen zijn genomineerd.  

 

* Voor de foto en tekst 

Van ieder genomineerd artikel moet een te fotograferen item voor drukwerk en voor de website, 

vergezeld van een korte promotionele tekst, op maandag 30 juni 2020 tijdens de 

genomineerdenbijeenkomst worden aangeleverd. Nadere bijzonderheden worden op donderdag 

25 of vrijdag 26 juni 2020 aan de genomineerden bekend gemaakt. 

 

* Influencers 

In 2020 is gestart met een intensieve samenwerking met influencers. Velen van hen zijn 
geïnformeerd op een speciaal voor hen georganiseerde bijeenkomst. Vanwege de 

mailto:info@speelgoedvanhetjaar.nl
http://www.speelgoedvanhetjaar.nl/
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Coronaperikelen is het, in tegenstelling tot wat in het deelnemersreglement 2020 is opgenomen, 
vooralsnog niet mogelijk zo een bijeenkomst weer te organiseren. Maar natuurlijk zal er zeker 
opnieuw met influencers worden samengewerkt! 
 
* Productie exemplaar  

Van ieder genomineerd artikel dient rond 20 augustus een productie exemplaar te worden geleverd 

aan de Verkiezing Speelgoed van het Jaar indien de jury een prototype heeft beoordeeld. Nadere 

bijzonderheden worden tijdens de genomineerdenbijeenkomst aan de genomineerden bekend 

gemaakt. 

 

* Artikelen in de winkel 

Alle genomineerde artikelen die vanaf 1 september 2020 aan consumenten te koop worden 

aangeboden, moeten zijn voorzien van het logo “genomineerd”. Het logo mag niet worden 

aangepast en mag vanaf 1 juli maar moet vanaf 1 september tot en met 31 december 2020 op het 

genomineerde artikel zijn aangebracht. Mocht het voor u echt niet mogelijk zijn aan deze 

voorwaarde te voldoen, dan kunt u beter geen artikel(en) insturen! 

 

* Kosten 

Aan het insturen van artikelen zijn dus geen kosten verbonden. Als een door u ingezonden artikel 

door de jury wordt genomineerd, wordt voor ieder genomineerd artikel een bijdrage van € 3.500,00 

excl. BTW verlangd. Enkele kostenposten zoals stickers, persberichten, ter beschikking stellen van 

artikelen, etc., zijn in het genoemde bedrag nog niet opgenomen. Zie ook het 

deelnemersreglement artikel 6 en 28. Op www.speelgoedvanhetjaar.nl/leveranciers vindt u een 

bestand: “Leveranciers sturen graag speelgoed in” met veel informatie over de activiteiten om de 

stichting te promoten.  

Voor ingezonden artikelen die na de jurering moeten worden geretourneerd, wordt een bijdrage in 

de kosten verlangd. Zie het deelnemersreglement artikel 7. 

 

De bekendmaking  

In het najaar, op 4 november 2020, wordt bekendgemaakt welk artikel in welke categorie heeft 

gewonnen.  

 

Tot slot 

Stuur s.v.p. geen artikelen in als u er niet voor 100% zeker van bent dat ze technisch in orde 

zijn. Ook moet u er zeker van zijn dat ze aan alle EU regelgeving voldoen op het moment dat 

ze worden uitgeleverd! En stuur s.v.p. ook geen artikelen in die niet op 1 september 2020 in de 

winkel kunnen liggen! 

Nogmaals: Als u verwacht problemen te hebben met de genoemde data, neem dan contact op; 

samen komen wij er in overleg vast uit! 

Mocht u nog vragen hebben, mail s.v.p. naar info@speelgoedvanhetjaar.nl. 

 

Artikelen en formulieren kunnen dus op vrijdag 12 juni 2020 tussen 10.00 en 14.00 uur of 

dinsdag 16 juni 2020 tussen 13.00 en 16.00 uur worden bezorgd of afgegeven bij  

Bureau Van Rijn, Ingelandenweg 1, 1069 WE Amsterdam 

Artikelen kunnen dus niet naar de postbus worden gezonden! 
 

Met vriendelijke groeten, namens de organisatie, 

Miesje van Rijn 

 

http://www.speelgoedvanhetjaar.nl/leveranciers
mailto:info@speelgoedvanhetjaar.nl
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De Verkiezing Speelgoed van het Jaar in het kort: 

 

De jury nomineert, de consument bepaalt 

Artikelen kunnen worden ingezonden in zeven verschillende (leeftijds)categorieën. De vakjury, 

bestaande uit een afvaardiging van journalisten, bloggers, inkopers en deskundigen, bepalen 

welke artikelen worden genomineerd in een bepaalde categorie. De categorieën kennen twee of 

drie genomineerden. De consument kiest tenslotte welk artikel “Speelgoed van het Jaar” wordt. De 

winnaar in een categorie is het artikel dat de meeste stemmen krijgt van het publiek. In het 

deelnemersreglement meer informatie over de categorie-indeling. 

 

Stem & Win 

Alle genomineerde artikelen worden met afbeelding, korte omschrijving, filmpje, juryrapport en 

toelichting van een pedagoog en verwijzing naar de website van de leverancier, opgenomen op 

www.speelgoedvanhetjaar.nl. Iedere consument kan via zijn of haar uitgebrachte stem 

meebepalen welk artikel de winnaar zal zijn. Ieder die stemt, kan de genomineerde artikelen 

winnen.  

 

Website 

Het ligt in de bedoeling dat in de loop van augustus de site actief zal zijn en naast uitgebreide 

informatie over het genomineerde speelgoed ook voorlichting zal geven aan consument en media. 

Bijvoorbeeld over de organisatie van de verkiezing, het waarom van goed speelgoed, relevante 

persberichten en beeldmateriaal. Rond de verkiezingsperiode zal de site actief gepromoot worden 

en consumenten worden op allerlei manieren aangezet om te gaan stemmen. Hierbij is de hulp 

van de leveranciers nodig. Plaats dus s.v.p. (ook als u geen genomineerde artikelen hebt kan 

dat) een link naar de site van de verkiezing. Een link is te vinden op de site bij downloads. 
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