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Apeldoorn, 17 juni 2020 

 

 

Betreft: dringende aanvraag voor financiële steun  

 

Geachte dames/heren, 

Namens de beide Nederlandse kermisbonden BOVAK en N.K.B. vragen wij uw aandacht voor het 

volgende. Onze ondernemers in de kermisbranche worden ongelooflijk hard getroffen door de 

huidige corona-crisis en de door de overheid genomen maatregelen om deze pandemie te bestrijden. 

Door toedoen van bovenstaande situatie zitten onze kermisexploitanten in ongelofelijk ‘zwaar weer’, 

met als mogelijk gevolg, beëindiging of faillissement van deze ondernemingen en daarmee het 

verdwijnen van de oudste vorm van volksvermaak in Nederland!  

Zoals bij velen bekend begint ons kermisseizoen in maart en eindigt het eind oktober. In deze ca. 6 

maanden moeten onze kermisondernemers hun inkomen vergaren. Gebleken is dat er al sprake van 

een ‘valse start’ was in de maand maart van dit jaar. Kermissen die reeds waren begonnen werden 

per ommegaande gesloten en verboden, omdat er door de genomen maatregelen niet meer dan 100 

personen aanwezig mochten zijn op onze evenementen. Alle nog te beginnen kermissen in maart en 

april werden voor 2020 definitief afgelast of tot nader order uitgesteld.  

Hier staat tegenover dat de kosten voor het aankomende kermisseizoen reeds gemaakt zijn. Om 

maar niet te spreken van de lopende vaste kosten, welke onverminderd doorgaan en waar nu totaal 

geen inkomsten tegenover staan. Denk hierbij aan huisvestingskosten, aflossing hypotheken, rente, 

verzekeringen, keuringen, etc. Voor de maanden maart, april en mei heeft daar eenmalig € 4.000,= 

Compensatieregeling Getroffen Sectoren (TOGS) voor de getroffen ondernemers tegenover gestaan 

en wordt deze regeling voor de maanden juni, juli, augustus en september vervangen door de TVL 

(Tegemoetkoming Vaste Lasten) waarvan tot op heden de ‘spelregels’ nog niet bekend zijn. Dit kan 

echter absoluut niet alle kosten/schade compenseren welke de exploitanten hebben geleden nu het 
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hele kermisseizoen als verloren kan worden beschouwd. Bovendien zullen deze kosten er na 1 

oktober ook nog zijn en zullen zich blijven opstapelen zonder enig zicht op compensatie of directe 

financiële hulp!  

Wij, de Nederlandse kermisbonden BOVAK en N.K.B., moeten, gezien bovenstaande geschetste 

negatief toekomstperspectief nu echt de noodklok luiden! Het gehele kermisseizoen 2020 is verloren 

gegaan en zoals het er nu naar uitziet zullen de exploitanten ook niet kunnen starten na 1 september 

aanstaande omdat vele festiviteiten vanaf die datum al op voorhand zijn geannuleerd en de overheid 

waarschijnlijk wil wachten totdat er een vaccin is. Dit betekent het einde voor vele exploitanten, vele 

kermisfamilies en daarbij dus de vele kermissen en festiviteiten verspreid door het hele land.   

Namens al deze exploitanten en kermisfamilies willen wij aanspraak maken op financiële steun. Als 

eerste op gemeentelijk niveau omdat al verschillende kermisondernemingen al jaren zijn gevestigd in 

uw gemeente. Wij vernemen graag van u waar onze ondernemers op korte termijn aanspraak op 

kunnen maken zodat deze familiebedrijven gered kunnen worden van de ondergang. 

 

Nogmaals uw nadrukkelijke aandacht; dit is een noodkreet! Wij willen u dan ook vragen deze brief 

met grootste prioriteit te behandelen. Wij hopen van u, op korte termijn, een reactie te mogen 

ontvangen en te kunnen rekenen op uw (financiële) hulp.  

 

In afwachting van uw spoedige reactie. Met hartelijke groet, 

 

DE NEDERLANDSE KERMISBOND N.K.B.  NAT. BOND VAN KERMISBEDRIJFHOUDERS BOVAK 

    
 

J. Boots, directeur    Atze J. Lubach-Koerts, voorzitter   

       Vice-president Europse Kermisbond ESU/UEF 

 

 


