Jaarverslag van de werkzaamheden van de secretaris in 2020
Statutair dient de secretaris jaarlijks verslag uit te brengen aan de leden van de verrichte
werkzaamheden.
In de alv van 2014 is door de leden besloten dat de secretaris het jaarverslag voorafgaand aan de
alv mailt en dat het verslag tijdens de alv wordt voorgelezen.
De Ornes is voor de branche de enige spreekbuis naar afnemers en overheid; de Ornes wordt
gezien als een van belang zijnde vereniging en wordt geregeld geraadpleegd.
2020 was bepaald geen jaar als alle voorgaande 29 jaar dat ik secretaris van de Ornes ben. In
maart 2020 werd heel Nederland geconfronteerd met de Corona pandemie; de bewoners werden
veel beperkingen opgelegd. In tegenstelling tot veel andere landen in Europa waar
(speelgoed)winkels werden gesloten, kreeg Nederland te maken met een intelligente lockdown. De
consument kon speelgoed in de fysieke winkels blijven kopen. De omzet in speelgoed in
Nederland was zo goed dat NPD er een persbericht over opstelde.
Leden
Met leden is i.h.a. via de mail contact en ook telefonisch.
Meerdere leden heb ik informatie gegeven over hoe te handelen bij verschillende problemen b.v.
met een Rapexmelding. Maandelijks stuurt NPD een overzicht van de best verkochte artikelen in
Nederland. Dit overzicht wordt aan de leden gezonden en op de website van de Ornes geplaatst.
De leden krijgen informatie gemaild over tal van onderwerpen, soms heeft die direct betrekking op
de branche en soms over zaken die interessant voor de bedrijfsvoering kunnen zijn.
Helaas hebben wegens beëindiging van de ondernemingen Fun Promotion en Twickto hun
lidmaatschap opgezegd.
Bestuur
De voorzitter en de secretaris hebben contact indien daartoe aanleiding is. Met het bestuur is
voornamelijk per mail contact geweest en zijn enkele Zoomvergaderingen gehouden die vooral te
maken hadden met mijn aftreden.
Secretaris
In september jl. heb ik de voorzitter van de Ornes en die van Stichting Speelgoed Nederland
(SGN) geïnformeerd dat ik mijn functies vanwege mijn gezondheid moet neerleggen. Op 1 juni
2021 zou ik 30 jaar secretaris van de Ornes zijn, sinds 1 januari 1993 vervul ik deze functie voor
de SGN.
In oktober werden de besturen van Ornes en SGN over mijn vertrek geïnformeerd en vlak daarna
de leden van de Ornes; eerst per mail op 24 november en op 8 december in een vergadering via
Zoom waarin ook over de procedure van opvolging werd gesproken.
De besturen zijn vervolgens aan de gang gegaan met het verder afspreken van de procedures, en
werd een functieomschrijving enz. voor mijn opvolger opgesteld. Mijn vertrek en de functie
omschrijving is eind 2020 op LinkedIn geplaatst.
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Technische commissie
De commissie komt bij elkaar als er belangrijke zaken zijn te bespreken; er is geregeld contact met
de leden van de commissie.
Iedere week stuurt de secretaris de zgn. Rapexmeldingen.
Om goed op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen, gaat veel tijd zitten in het lezen, het eigen
maken en bijhouden van allerlei ontwikkelingen.
In 2020 is de TC een maal bijeengekomen via Zoom nl op 10 december 2020.
Omzetenquêtes
Een taak van de Ornes is het verzamelen van omzetgegevens naar afnemers en naar
productgroepen. De enquête wordt een maal per kwartaal gehouden.
Het op tijd inzenden van de gegevens door de leden, blijft een punt van aandacht.
In 2018 is de opzet van de omzetenquêtes veranderd: de leden vinden dat het een beter beeld
geeft van de ontwikkeling in de omzet, het kost het secretariaat meer tijd dan voorheen.
Detailhandel
In 2020 keerde de rust enigszins neer, de Mirage Retail Groep, voortgekomen uit de Blokker
Holding, werd in 2019 eigenaar van Intertoys; in 2020 werden effecten daarvan duidelijk. De
kennis van speelgoed kwam terug in de top van het bedrijf waardoor het een organisatie werd
waar rekening mee moest worden gehouden.
Het Béste speelgoed van Nederland
Tijdens de Spielwarenmesse in Nürnberg werd een plan gepresenteerd een nieuwe verkiezing
speelgoed te organiseren. Iedereen werd hiermee overvallen. In de alv van de Ornes bleek dat de
leden het niet een goed idee vonden als er twee verkiezingen zouden komen. Er is een gesprek
georganiseerd met de voorzitter van de Ornes en die van de SGN en Eddy Assies en Koen
Nolmans.
Zowel Eddy Assies als Koen Nolmans waren aanwezig als vakjurylid tijdens de jurybijeenkomst
van de Verkiezing Speelgoed van het Jaar.
Influencers en kindervloggers
Steeds meer wordt de wijze waarop influencers en kindervloggers over producten in artikelen
publiceren onderdeel van bespreking.
In 2020 is er een aparte regeling gekomen aan de regels waaraan kindvloggers zich moeten
houden; de leden zijn hiervan op de hoogte gesteld.
NVWA
Met de NVWA heb ik geregeld contact, bv om onder de aandacht te brengen dat de handhaving
eerlijk moet: het kan niet zo zijn dat merkleveranciers zoveel geld besteden aan het op de markt
brengen van veilig speelgoed, terwijl andere ondernemers zich niet aan regelgeving houden.
Net als vorig jaar vraag ik de leden artikelen aan mij op te geven waarvan zij het vermoeden
hebben dan wel zeker weten dat die niet aan de eisen voldoen.
Vanwege de pandemie heeft in 2020 geen overleg plaatsgevonden. Dat is niet goed voor de
verschillende branches.
Waarzitwatin (Platform chemische stoffen)
Begin 2016 liet VeiligheidNL weten dat in opdracht van VWS een voorstel was gemaakt een
digitaal platform over chemische stoffen in consumentenproducten op te richten. In 2016 werd met
het denken over de opzet van de site begonnen en in september 2017 is de website
www.waarzitwatin.nl in de lucht gegaan. In mei 2019 is gestart met het geven van ruchtbaarheid
aan de campagne.
In 2020 is geen (video)bijeenkomst geweest, uitsluitend werden mails gestuurd.
Directe Import
De afgelopen jaren is het onderwerp veel aan de orde geweest, niet alleen in de
speelgoedbranche. Ook in veel EU landen is het een probleem. Twee belangrijke punten: de
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oneerlijke concurrentie en het gevaar dat niet CE speelgoed kan zijn; indien dat onverhoopt
onveilig speelgoed is en nog erger daar een ongeluk mee gebeurt, zou dat immers het imago van
de branche geen goed doen.
Nog steeds blijft directe import een probleem. Een van de grootste angsten is dus dat er
ongelukken met speelgoed en kinderen gebeuren omdat het aangekochte speelgoed niet veilig is
zoals blijkt uit verschillende onderzoeken.
In november 2020 heb ik VWS gevraagd nog eens naar de voorlichting aan consumenten hierover
te kijken. Aan een antwoord wordt gewerkt (heb ik na navraag in januari 2021 gehoord, secr.).
Internet of Things (IoT)
IoT is een belangrijke drijver van digitale ontwikkelingen. Steeds meer producten raken verbonden
met het internet.
De steeds belangrijkere connectiviteit van diensten en producten brengt voor ondernemers zowel
nieuwe kansen als risico’s met zich mee. Waar nodig zal er dan ook moeten worden bezien of en
waar regulering kan helpen om de kansen van het IoT te benutten, economische groei te bevorderen
en ondertussen de veiligheid van gebruikers (ondernemers én consumenten) te waarborgen.
DSA en DMA
Op verzoek van TIE heb ik mij aangemeld voor de commissie Digital Service Act (DSA) en Digital
Markets Act (DMA).
De DSA is in feite een herziening van de 20 jaar oude E-Commerce richtlijn. De DSA geeft een
update aan de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van online dienstverleners
(zogenaamde online tussenpersonen) en bevat een hoop nieuwe regels.
Met de DMA worden regels geïntroduceerd specifiek voor platforms die fungeren als
“poortwachters” in de digitale sector.
Kindgerichte speelgoedreclame en NPO
In eerste instantie zou kindgerichte speelgoedreclame op de NPO per 1 januari 2022 worden
verboden. In de loop van het jaar bleek dat minister Slob het verbod wilde laten ingaan per 1
januari 2021. In overleg met het bestuur en met verschillende organisaties zoals de NPO, bvA en
TIE is besloten de aandacht van de leden van de Vaste commissie Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, een brief te sturen om de onredelijkheid van dit besluit te laten weten. De aandacht
van enkele leden van de commissie is er wel geweest maar het heeft niet het gewenste resultaat
opgeleverd.
Vertegenwoordiger van de Ornes bij:
NVG/VNO-NCW
De Ornes is lid van het Nederlands Verbond van de Groothandel (NVG) en door dat lidmaatschap
van VNO-NCW. Door het lidmaatschap en de daardoor ontstane contacten is het gemakkelijk om
contact te leggen met andere secretarissen maar vooral om van het apparaat van VNO-gebruik te
kunnen maken. Verder helpt het vaak als een grote organisatie als VNO
vragen/verzoeken/opmerkingen van de Ornes ondersteunen bij de contacten bij de ministeries van
VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), EZK (Economische Zaken en Klimaat) en IenW
(Infrastructuur en Waterstaat waaronder ook Milieu valt).
Namens de NVG maak ik deel uit van de Commissie Consumentenaangelegenheden. Deze
commissie vergadert 4x per jaar. Vanwege dat lidmaatschap maak ik ook deel uit van
werkgroepen over specifieke onderwerpen zoals Directe Import, IoT, DSA en DMA.
ICTI
De Ornes is sinds 2006 lid van de International Council of Toy Industry. Vooral om duidelijk te
maken dat de werkomstandigheden van de speelgoedindustrie zeer serieus worden genomen.
De ICTI houdt een informele vergadering, in de regel tijdens de beurs in Nürnberg en jaarlijks een
alv. De afspraak is dat als de alv in Europa plaatsvindt, ik in beginsel aanwezig zal zijn.
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TIE
Toy Industry of Europe is een lobbyorganisatie en zorgt voor het verzamelen van gegevens op
basis waarvan de argumenten worden vastgesteld waarmee het lobbywerk wordt gedaan. Veel
verschillende onderwerpen komen aan de orde, sommige van technische aard zoals limieten van
(chemische) stoffen die in speelgoed worden gebruikt. Geprobeerd wordt steeds meer de
aandacht te krijgen voor de waarde van spelen om zo aan te kunnen tonen dat speelgoed werkelijk
nodig is voor de ontwikkeling van een kind.
De meeste communicatie gaat via de mail, indien nodig is er een telefonische vergadering, 1x per
jaar vindt een alv plaats en 3x per jaar een commissievergadering.
TIE stuurt heel veel mails over heel veel onderwerpen. Er zijn weinig mails waar ik geen aandacht
aan besteed. Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, ik schreef het hierboven ook, is het
van belang dat ik kennis neem van hetgeen dat wordt besproken. Zolang de EU bestaat, vinden
leden als Hasbro, Lego en Mattel het belangrijk dat de nationale organisaties goede contacten
onderhouden met zowel de regionale overheid als met handhavers. Andere ondernemingen zijn op
een andere manier gebaat bij de kennis en contacten.
Financiën
De contributie wordt geïnd, nota’s betaald, aangiften omzetbelasting gedaan en de administratie
bijgehouden. Gezorgd wordt dat de accountant de benodigde gegevens krijgt zodat de Staat van
Baten & Lasten en Balans kan worden opgesteld.
De begroting en de contributieregeling wordt voorbereid.
Allerlei
Contact met derden: onderzoeksbureaus, studenten enz. vragen om informatie.
NEN: de Commissie Veiligheid Speelgoed komt 2x per jaar bijeen. Daarnaast is er regelmatig
mailcontact over diverse onderwerpen als gender neutraal speelgoed, arbeidsomstandigheden
China (op 21 november zijn de leden op de hoogte gesteld van een rapport van Solidar over de
arbeidsomstandigheden in Chinese fabrieken gepubliceerd) en leeftijd m.b.t. speelgoed.

Amsterdam, 6 april 2021 - Miesje van Rijn, secretaris
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