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CORONAVIRUS – COVID-19
Beste collega kermisexploitanten,
Tot u wenden zich wederom de beide kermisbonden van Nederland middels nieuwsbrief 5.
TEGEMOETKOMING SCHADE COVID-19
Vanochtend is er uitgebreid telefonisch contact geweest met de RVO, Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland. Anders dan bepaalde berichtgeving vermeld zullen zij, naar verwachting, vanaf volgende week
de UITVOERENDE ORGANISATIE zijn achter de Compensatieregeling Getroffen Sectoren: tegemoetkoming
Schade COVID-19.
De voorwaarden voor dit noodfonds worden opgesteld door (met name) het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat & het Ministerie van Financiën. Op advies zullen we bij beide ministeries onze
bedrijfstak per mail (contactformulier via website) onder de aandacht brengen en het dringende verzoek
doen om de kermisbranche mee te nemen in dit noodfonds. Deze schriftelijke melding heeft als effect dat
ons verzoek als 'burgerbrief' behandeld zal/moet worden.
Daarnaast is er door beide bonden uitvoerig gesproken met de contactpersoon op het Ministerie van
Economische Zaken. Ook alle schriftelijke aanvragen zullen uiteindelijk weer op zijn bureau terecht
komen. Hij bevestigde telefonisch dat onze branche al meerdere keren, op correcte wijze, bovenstaand
verzoek kenbaar heeft gemaakt.
Naar verwachting zullen begin volgende week de voorwaarden bekend worden gemaakt (o.a. via de
website van de RVO) en is dan pas met 100% zekerheid te zeggen dat het noodfonds ook voor onze
branche gaat gelden.

UPDATE AANVRAAG NOODFONDS!
Wij kunnen u melden dat er vanuit onze leden en niet leden maar liefst 800 formulieren zijn ingestuurd naar
Notariskantoor Schuite. De beide bonden en de stuurgroep zijn enorm trots op dit resultaat. Het geeft aan
dat iedereen achter de werkwijze staat en geeft ons kracht om bij het Ministerie van Economische zaak
onze noodkreet goed te laten horen.
Hoe nu verder?
De accountant is bezig met het totaliseren van de gederfde inkomsten (maart, april en mei) en maakt een
opsomming van de totale pachtgelden en investeringen. Maandag zal er een totaalpakket klaar zijn welke
aangeboden kan gaan worden het ministerie. Het document zal bestaan uit een begeleidend schrijven
waarin wij onze zorgen uiten en acute hulp vragen. Het zal een duidelijke noodkreet gaan worden. De
financiële onderbouwing gemaakt door de accountant zal als grondslag toegevoegd gaan worden. Verder

verzorgt de stuurgroep een videoboodschap. In deze boodschap zal de ernst van de situatie in woord en
beeld worden getoond, aangevuld met beelden van onze fantastische branche, die een volks culturele
achtergrond heeft en duidelijk een positie heeft in de Nederlandse samenleving.
Maandagavond aanstaande is de stuurgroep wederom bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst zal er een
akkoord gegeven gaan worden op het document. Meer informatie over de inhoud van het document zullen
wij met u delen nadat deze is aangeboden aan het ministerie van economische zaken.
Wij danken iedereen voor het in ons gestelde vertrouwen en zijn erg dankbaar voor de vele aanmeldingen.
Hartelijke groet,
Jan Boots
Directeur Nederlandse Kermisbond NKB

Atze J. Lubach-Koers
Voorzitter Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders BOVAK
Vicepresident Europese Kermisbond ESU/UFE

