BRANDBRIEF KERMISBRANCHE
……………………, 18 juni 2020
Zeer Geachte leden van het Kabinet,

Middels dit schrijven, verzoeken wij uw dringende aandacht voor ons gigantische
probleem.
Terwijl onze brancheorganisaties zich buigen over protocollen en mogelijkheden
om ons kermisbedrijf weer zo spoedig mogelijk te openen wordt aan een voor
onze branche, zéér essentieel punt voorbijgegaan.
Het Noodfonds!
Wij hebben tot tweemaal toe een rapport op laten stellen, welke onderbouwd zijn
met cijfers, waaruit op te maken is, hoe omvangrijk ons probleem is. De roep om
tot een specifiek Noodfonds te komen is hoog, reden dan ook dat wij al in een
vroeg stadium dit onder uw aandacht hebben gebracht. In een hele korte
tijdsperiode, gezien de ontwikkelingen rondom het corona virus en de
maatregelen voor onze branche. Wij hebben het 1e rapport en onderbouwing al
op 02 april naar Economische Zaken verstuurd als ook op 08 mei jl.
Tot op heden hebben wij hierop nog geen enkele inhoudelijke reactie mogen
ontvangen! En zijn wij slechts gesteund met een eenmalige vergoeding van
€ 4000,- en hiervan kunnen wij onze branche niet redden van de ondergang.
Wij kunnen met de hand op het hart zeggen, dat wij een gezonde branche
hebben, opgebouwd met hard werken, vele werkuren en vaak door de hele
familie ondersteund en gedragen, al generaties lang! Maar u heeft schijnbaar niet
in de gaten, dat onze ondernemingen al vanaf oktober stil staan en ondertussen
al 9 maande geen omzetten hebben kunnen genereren. Geen enkel gezond
bedrijf kan dit volhouden, wij ook niet! De reserves zijn op, sommige
ondernemingen vallen al door de bodem heen. En met alle respect ook bij de
banken kunnen wij momenteel niet terecht, want wij kunnen momenteel geen
prognoses overleggen voor 12 maanden, we kunnen niet eens een prognose
overleggen voor de komende 6 maanden/
Momenteel worden nu ook al kermissen gecanceld na de datum van 1
september, nu dorpsfeesten, bloemencorso’s, harddrijverij feesten geen
doorgang mee vinden, ziet het er naar uit, dat ons seizoen voor dit jaar al is
verloren. En zien wij het jaar 2021 inmiddels ook al heel somber in!
We gaan dan wederom een winterperiode zonder inkomen in, maar ook het
voorjaar 2021 zonder inkomen, niemand van ons gaat dit volhouden. Op
economisch vlak gaan wij dit niet volhouden, maar wat denkt u, wat dit doet met
onze gezinnen? De spanningen lopen hoog op binnen het gezin, alles staat
momenteel onder hoogspanning, kinderen zijn bang dat hun toekomstperspectief
verdwijnt, emotioneel gaan wij dit niet trekken.

Kermis is niet alleen voor ons, ons inkomen, maar juist ook onze cultuur, onze
traditie, een manier van leven. En als er dan door de genomen maatregelen geen
rekening wordt gehouden met onze belangen, voelen wij ons, enorm in de steek
gelaten!
In de TOZO 2 worden onze branche gelijkgetrokken met podiumbouwers,
evenementenorganisators en andere seizoenbedrijven.
De evenementensector claimt een verlies van 7,4 miljard euro, dat is natuurlijk
verschrikkelijk, echter willen wij benadrukken dat wij een eigen onafhankelijke
sector zijn.
In tegenstelling tot deze sector hebben wij nooit om subsidie hoeven vragen,
sterker nog, we hebben plaatselijk altijd duur betaald voor onze tijdelijke
standplaats in de plaatselijke Gemeente. En juist van deze inkomsten, welke de
kermisbranche/ exploitanten betaalden, kon er binnen de gemeentelijke
begrotingen weer andere plaatselijke activiteiten betaald worden.
Wij verzoeken u dan ook met enige klem, om onze aanvragen omtrent specifiek
noodfonds, en zie wat nodig is, om het oudste en prachtige volksfeest van de
ondergang te redden.
Een eveneens ingediend rapport van onderzoeksbureau Panteia heeft uitgewezen
dat vele kermisexploitanten in financiële nood komen zonder enige vorm van
steun.
Afgelopen donderdag waren en meer dan 400 transporten onderweg naar een
vreedzame Manifestatie, op het Malieveld.
Reuzenraden, achtbanen, draaimolens, spelwagens en andere attracties waren
onderweg naar Den Haag om tentoon te stellen wat er voor kapitalen aan
attracties en transporten stil zijn gelegd en waar geen toekomst voor is op dit
moment.
Helaas zijn veel van deze transporten met veel machtsvertoon (ME en politie)
gesommeerd een andere weg te kiezen waardoor zij nooit het Malieveld hebben
kunnen bereiken.
We sommen hieronder even een lijstje op, wat er inmiddels is toegezegd aan
noodsteunen aan branches en of bedrijven;
-

300 miljoen aan de Culturele sector (mogelijk 700 miljoen),
100 miljoen Startups,
4 miljoen Voedselbanken,
4 miljard KLM,
200 miljoen aardappeltelers,
600 miljoen Sierteelt en zo kunnen we nog even doorgaan.

U mag ons in dit lijstje niet vergeten! U
Een financiële impuls aan ons prachtige bedrijf, een familiebedrijf welke al
honderden jaren bestaat (sinds de middeleeuwen), waarin meer dan 4000 banen
mee zijn gemoeid, is méér dan noodzakelijk!

Wij rekenen op uw steun!
Met vriendelijke groet,
Namens ruim 1000 kermisgezinnen

